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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
MA 03.05 – 20:15

Zeder consort
MUSICA DIVINA
500 jaar Philippe de Monte

Dit concert vinDt plaats zonDer publiek.

beluister het concert op klara op 02.06 om 20:00 

50% hemelse muziek
50% blokfluit

LOCATIE

Sint-Romboutskathedraal

BEZETTING

Zeder consort

Sofie Vanden Eynde - luit
Lieselot De Wilde - sopraan 
Katelijne Lanneau, Ines Ras-
bach, Antonie Schlegel, Tomma 
Wessel - consortblokfluiten
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Programma
Philippe de Monte (1521 Mechelen - 1603 Praag) 
Ahi, chi mi romp’il sonno    zang & luit & 4 blokfluiten

Alfonso Ferrabosco I (1543 ? - 1588 Bologna) 
Susanna fair     zang & 4 blokfluiten  
 
William Byrd (c. 1543 Lincolnshire - 1623 Stondon Massey/Essex)
Susanna fair     3 blokfluiten 

Philippe de Monte
Susann’ un jour      zang & luit & 4 blokfluiten

Jean de Castro (c.1540 Liege – na 1600 Keulen)
Susann’ un jour      zang & luit 

Séverin Cornet (c. 1530 Valenciennes – 1582 Antwerpen)
Susann’ un jour      3 blokfluiten 

Orlando di Lasso (1532 Mons – 1594 Munchen)
Susannen frumb     zang & luit & 4 blokfluiten

Anoniem (BSB Mus.ms. 1503 h nr.7) 
La cara cosa     4 blokfluiten & luit

Vincenzo Ruffo (c.1510 Verona – 1587 Sacile)
La gamba in basso & soprano   3 blokfluiten 

Diego Ortiz (c.1510/1525 Toledo – c.1570 Napels)
Recercada     blokfluit & luit

Vincenzo Ruffo  
La gamba in tenore   3 blokfluiten 
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Alfonso Ferrabosco
Pavane    luit solo 

Annibale Padovano (1527 Padova – Graz 1575)
A qualunque animal    4 blokfluiten  
 A qualunque animal
 Et io, da che comincia
 Quando la sera scaccia
 Non credo che pascesse
 Prima ch’i’ torni a voi
 Con lei foss’io

Jacob Arcadelt / Philippe de Monte (1507 Namur – 1568 Parijs)
Da bei rami scendea    zang & luit

Vincenzo Ruffo (c.1510 Verona – 1587 Sacile)
Da bei rami scendea    3 blokfluiten 

Jacob Arcadelt / Philippe de Monte 
Da bei rami scendea    zang & luit & 4 blokfluiten
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Inleiding
In 1571, nu 450 jaar geleden, trouwde de aartshertog Karel II met Maria Anna
van Beieren. Ze lieten voor hun huwelijk drie hofkapellen optreden, onder
leiding van respectievelijk Orlando di Lasso, Philippe de Monte en Annibale
Padovano. Het programma van het Zeder Consort is hiervan een verklanking.
Het laat horen hoe internationaal de componisten in de tweede helft van de
16de eeuw opereerden, maar ook hoe afhankelijk ze waren van hun
opdrachtgevers.

De in Mechelen geboren Philippe de Monte is de spilfiguur in ons programma.
Hij speelt in het bruisende Europese muziekleven van de tweede helft van de
16de eeuw een belangrijke rol en staat met de belangrijkste componisten van
zijn tijd in constante uitwisseling. 

Vanaf 1583 bracht Pierre Phalèse in Antwerpen meerdere keren de verzameling
van madrigalen ‘Musica Divina’ uit. We vinden naast composities van de Monte
ook muziek van Lasso en Ferrabosco. Ook Byrd kende de Monte persoonlijk.

De componisten gebruikten steeds opnieuw, over de lands- en taalgrenzen
heen, composities van collega’s. Ze plaatsten ze in een andere context,
maakten vertalingen van de tekst, goten ze in een nieuw polyfoon weefsel of
voorzagen ze van de meest kunstige diminuties. De menselijke en goddelijke
liefde vormen de rode draad in het Musica Divina programma: ‘Da bei rami’
handelt van de schoonheid van de liefde. In het verhaal van het oude
testament ‘Susann’ un jour‘ staat daarentegen het afgrijzen van een jonge
vrouw voor twee oudere mannen centraal. Het chanson was zo geliefd, dat het
lied zelfs in Engeland in vertaalde vorm verscheen. Maar niet alleen ‘Susann’
maakte de oversteek over het kanaal, ook de madrigaalvorm werd in Engeland
ingevoerd door Ferrabosco. De consortblokfluiten van de Bassano’s reisden
vanuit Italië mee met deze familie van muzikanten en instrumentenbouwers
om met hun wonderwarme klank de Engelse oren te betoveren. Zeder speelt
tijdens het ‘Musica divina’ concert op kopies van deze misschien wel
beroemdste consortblokfluiten, gebouwd door de vooraanstaande
blokfluitbouwer Adrian Brown.

Zeder Consort
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Liedteksten
Philippe de Monte 
Ahi, chi mi romp’il 
sonno
Tekst: Domenico Veniero

Ahi chi mi romp’il sonno ahi chi mi priva
Misero di quel ben ch’ogn’altr’avanza
Chi mi leva di man quella speranza
Ch’era gia lasso pur condott’a riva

Era meco madonn’hor ch’io dormiva
E si dolce m’apparv’a la sembianza
Che di seco parlar preso baldanza
I miei chiusi pensier tutti li apriva.

Di ch’ella mossa: «In guiderdon di questa
Tua fede in premio di cotanto amore:
Eccomi» disse «a le tue voglie presta.»

Ahi che mentre l’abbraccio e pien d’ardore
La stringo in vid’il sol ratto mi desta
Che ferendomi gl’occhi uccisse il core.

Who interrupts my sleep? Who deprives me,
O miserable one, of that good which surpasses all 
other?
Who takes away my hope
just as I have wearily reached the shore?

My lady was with me in my sleep
and so sweet her countenance appeared to me
that I dared talk to her
I opened to her all my hidden thoughts

“As a reward for your loyalty and love”
quoth she, touched,
“here am I ready at your behest”

But, while I talk to her and gaze at her full of desire,
the jealous Sun awakens me suddenly
killing my heart while wounding my eyes

Alfonso Ferrabosco I 
Susanna fair
Susanna fayre sometime of love requested
by two olde men whom hir sweet looks allur’d,
was in hir hart full sad and sore molested,
seeing the force hir chastity endured,
to them she sayd: if I by craft procur’d,
doe yeeld to you my body to abuse it,
I kill my soule, and if I doe refuse it,
you will me judge to death reprochfully,
but better it is in innocence to chuse it
then by my fault, t’offend my God on hye.
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Philippe de Monte 
Susann‘ un jour
Tekst: Guillaume Guéroult

Susanne un jour d’amour solicitée
par deux viellardz, convoitans sa beauté,
fut en son coeur triste et desconfortée,
voyant l’effort fait à sa chasteté.
Elle leur dict, Si par desloyauté
de ce corps mien vous avez jouissance,
c’est fait de moy. Si je fay resistance,
vous me ferez mourir en deshonneur.
Mais j’aime mieux périr en innocence,
que d’offenser par peché le Seigneur.

One day, Susanne’s love was solicited by
Two old men coveting her beauty.
She became sad and displeased in her heart,
Seeing the attempt at her chastity.
She said: ‘If, dishonourably,
From my body you take pleasure,
This is done to me. If I resist,
You would make me die in disgrace.
But I would rather perish innocent,
Than to offend the Lord with a sin.

Orlando di Lasso 
Susannen frumb 
De tekst is een vertaling van Susann‘ un jour in het Duits

Susannen frumb wolten jr ehr verletzen
zwen alte durch jr schön verblendte mann,
das thet jr hertz in schweres leiden setzen
in dem sie sah jr keuschheit tasten an
da sagt sie jn ein schwere wahl ich han
ich soll ewrs verruchten willens leben
ists mit mir auß. wird ich euch widerstreben
so bin ich gwiß mit groß unehren todt
doch besser ist on schuld den geist auffgeben
als das ich soll erzürnen meinen Gott.
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One day, Susanne’s love was solicited by
Two old men coveting her beauty.
She became sad and displeased in her heart,
Seeing the attempt at her chastity.
She said: ‘If, dishonourably,
From my body you take pleasure,
This is done to me. If I resist,
You would make me die in disgrace.
But I would rather perish innocent,
Than to offend the Lord with a sin.

Jacob Arcadelt / Philippe de Monte 
Da bei Rami
Tekst: Francesco Petrarca Canzoniere 126 – vierde vers van Chiare fresche et dolci acque

Da’ be’ rami scendea
(dolce ne la memoria)
una pioggia di fior’ sovra ‘l suo grembo;
et ella si sedea
humile in tanta gloria,
coverta già de l’amoroso nembo.
Qual fior cadea sul lembo,
qual su le treccie bionde,
ch’oro forbito et perle
eran quel dí a vederle;
qual si posava in terra, et qual su l’onde;
qual con un vago errore
girando parea dir: - Qui regna Amore

A rain of flowers descended
(sweet in the memory)
from the beautiful branches into her lap,
and she sat there
humble amongst such glory,
covered now by the loving shower.
A flower fell on her hem,
one in her braided blonde hair,
that was seen on that day to be
like chased gold and pearl:
one rested on the ground, and one in the water,
and one, in wandering vagary,
twirling, seemed to say: ‘Here Love rules’.
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Biografie
Katelijne Lanneau
Katelijne Lanneau studeerde blokfluit aan het Stedelijk Conservatorium Mechelen 
bij Paul Van Loey, het Koninklijk Conservatorium te Brussel bij Bart Coen en speciali-
seerde aan de Escola Superior de Música de Catalunya Barcelona bij Pedro Memels-
dorff in de muziek van de Middeleeuwen en de Renaissance.
Zij is lid van het blokfluitconsort B-Five en van het ensemble voor middeleeuwse 
muziek „Il nostromo del Sogno“. Zij was te horen samen met het B’Rock Orchestra 
(René Jacobs u.a.), Collegium Vocale Gent (Philippe Herreweghe), Canto Coronato 
(David Catalunya) en speelde o.a. op het Theater an der Wien, Concertgebouw 
Amsterdam, Philharmonie Köln, NDR Hamburg, Herkulessaal München, Festival 
Beaune, Bozar Brüssel, Bijloke Gent, MAfestival Brugge, Festival Alte Musik Zürich, 
Wittenberger Renaissance Festival, Musica Antigua Wintertur, Festival Alte Musik 

Knechtsteden, Festival van Vlaanderen, Klarafestival Brüssel.    

Ines Rasbach
Ines Rasbach behaalde in de jaren 1986 tot 1988 tal van eerste en tweede prijzen tij-
dens de Bundeswettbewerb Jugend musiziert in Duitsland. Zij studeerde blokfluit in 
Frankfurt bij Sabine Bauer en Michael Schneider, en in Rotterdam bij Thera de Clerck 
en Han Tol. Als lid van het blokfluitensemble Trio Diritto (gesticht in 1989) werd haar 
in 1992 de eerste prijs van de prestigieuse Internationaler Blockflötenwettbewerb 
Calw (Duitsland) toegekend. Het Trio Diritto nam CDs op voor de labels Moeck en 
Cybele. Sinds het jaar 2000 is zij lid van het Ensemble Apsara.
Ines Rasbach concerteerde daarenboven o.a. met Musica Antiqua Köln en Le con-
cert d’Apollon, Stefan Palm und Palm Concertino, Casco Phil, Guy Penson, Eaves-
dropper, Michael Weilacher, tijdens de Tage Alter Musik Herne, Oberstdorfer Musik-
sommer, Blockflute Festival De Ysbreker Amsterdam, Cluster Festival Thüringen en 
het Blockflötensymposium Karlsruhe.

Antonie Schlegel
Antonie Schlegel is opgegroeid in Stralsund, in het noordoosten van Duitsland. 
Blokfluit studereerde ze eerst aan de Musikhochschule Franz Liszt in Weimar bij Prof. 
M.Eichberger, dan aan de Westfälische Wilhelms-Universität Münster bij J. Minis, 
vervolgens Early Modal Music aan het Fonty’s Conservatorium in Tilburg, NL, bij 
R.Stewart en M.van Lieshout. Zij stichtte het Ensemble schola stralsundensis en be-
haalde een onderzoeksbeurs voor een muziekhandschrift uit Stralsund van 1585. 
Onder meer werkt zij samen met het ensemble Cantus&Capella Thuringia en is lid 
van Consort Lachrimae Weimar en Aquil’AlterA. Naast CD-producties met de Labels 
RAMEE en Deutsche harmonia mundi, heeft Antonie op internationale podiums ge-
speeld zoals: Berliner Philharmonie, Münchner Residenz, Leipziger Bacharchiv, en op
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oude muziekfestivals zoals Renaissancefestival Wittenberg, Eisenacher Telemannta-
ge, Weimarer Bach biennale, Musica sacra Maastricht. Elke zomer is ze docent “Stu-
dio Alte Musik” tijdens de muziekweek te Staufen Breisgau, Duitsland. Antonie is 

lerares blokfluit en groepsmusiceren aan de academie Kunstbrug in Gentbrugge.

Tomma Wessel
Tomma Wessel studeerde blokfluit en piano aan de conservatoria van Gent en Brus-
sel en legt zich toe op het uitvoeren van oude en hedendaagse muziek. Ze studeer-
de ook aan het Orpheus Instituut in Gent. Ze was te horen op belangrijke podia en 
festivals en creëerde tientallen werken van Belgische en buitenlandse componisten, 
zoals Luc Brewaeys, Alvin Curran, Moritz Eggert, Frederik Neyrinck, Stefan Prins, 
Frederic Rzewski, Matthew Shlomowitz, Annelies Van Parijs en Christian Wolff. 
Tomma Wessel is medeoprichtster van het blokfluitensemble Apsara dat de blokfluit 
in al haar aspecten aan bod wil laten komen. Zij was lid van The Letter Piece Com-
pany en werkte intens samen met danseres Shila Anaraki. Daarnaast musiceerde 
Tomma Wessel ook met orkesten en ensembles als Casco Phil, Ex Tempore, Ictus, 
Musica Antiqua Köln, Champ d’Action, Prometheus-Ensemble, Spectra, Het Vlaams 
Symfonieorkest, en werkte ze mee aan verscheidene radio- en cd-opnames. Zij is 
docente voor hedendaagse blokfluitmuziek aan het Conservatoire Royal de Bruxel-
les en aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en lerares blokfluit en kamermuziek 
aan de Poel in Gent. Momenteel werkt zij aan haar doctoraat aan de VUB/Brussels 

Conservatorium.

Lieselot De Wilde
Lieselot De Wilde – sopraan - studeerde klassieke zang aan het Lemmensinstituut in 
de klas van Dina Grossberger en Katelijne Van Laethem. Ze studeerde ook bij Jard 
Van Nes. In 2014 nam ze als soliste deel aan de Luzern Festival Academy olv Simon 
Rattle. Ze won een eerste prijs tijdens de wedstrijd Axion Classics. Lieselot zong in 
ROH Covent Garden en Bregenzer Festspiele in de opera The Wasp Factory van Ben 
Frost. Ze is te horen op het album n°5 van Christina Vanzou. Ze werkt regelmatig 
samen met muziektheater Lod in producties als i c o n (Atelier Bildraum, Frederik 
Neyrinck), Huis der verboden muziekjes (Dick van der Harst) en ook met Zonzo Com-
pagnie in de voorstelling HUSH. Ze is hiernaast een veelgevraagde soliste in het 
oude muziekrepertoire en werkt met muzikanten en ensembles zoals Sofie Vanden 
Eynde, Catalina Vicens, Korneel Bernolet, Ensemble Correspondances, Les Talens 
Lyriques, Zefiro Torna, Hathor en Pluto. Samen met gitarist en componist Peter Ver-
helst vormt ze het ensemble Bel Ayre en schrijft ze aan liederen die een brug slaan 
tussen de taal van klassieke, jazz en wereldmuziek. Lieselot werkt aan een eerste 
eigen performance waarvoor ze de muziek en het concept zelf schrijft.
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Sofie Vanden Eynde
Sofie Vanden Eynde – luit - haalde in 2002 haar Meesterdiploma aan het conserva-
torium van Gent, waar ze studeerde bij Philippe Malfeyt. Ze zette dan haar studies 
verder aan het befaamde instituut  voor Oude Muziek “Schola Cantorum Basiliensis” 
in Zwitserland bij Hopkinson Smith. Sofie verwierf een internationale reputatie als 
specialiste voor historische tokkelinstrumenten. Ze treedt op met het Hathor Con-
sort, Neue Hofkapelle Graz, l’Achéron, Il Fondamento, BachPlus, Apotheosis, in duo 
met Romina Lischka, Thomas Hobbs, Emma Kirkby, en Lore Binon. Met de sopraan 
Rebecca Ockenden verdiept ze zich in het rijke repertàire van de lutesongs.
In 2012 richtte Sofie IMAGO MUNDI VZW op, een ontmoetingsplaats voor oude en 
nieuwe muziek, voor westerse en oosterse muziek, voor verschillende artistieke dis-
ciplines. DIVINE MADNESS is hun eerste productie en kon zowel in het binnen- als 
het buitenland op veel bijval rekenen. In de voorbije jaren was Sofie te horen op de 
Regensburger Tage der Alte Musik, Midis Minimes, Oude Muziek Festival Utrecht, 
Festival van Vlaanderen Mechelen, Netwerk Oude Muziek, Händel Festival, BOZAR, 
AMUZ, Concertgebouw Brugge, Auditori Barcelona, Philharmonie Köln, Philharmo-
nie Luxembourg, Konzerthaus Wien, l’Eté de Mosan, Beverley & East Riding Early 
Music Festival, Valloire Baroque, Grachtenfestival, de Bijloke, Bratislava Early Music, 
Meerstemmig Gent, Gentse Feesten, Feldkirchen Alte Musik, C-Mine, Opéra de 
Lille, KlaraFestival, Alte Musik Köln. Ze nam CD’s op voor de labels Paraty, CORO, 
RAMEE, K617, Fuga Libera, Cyprès, Aeolus, Ricercar en Phaedra.
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Sint-Romboutskathedraal

De Sint-Romboutskathedraal werd in de dertiende eeuw gebouwd en is de 
hoofdkerk van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Ze is van meet af aan groter en 
indrukwekkender dan alle andere parochiekerken. De kerk groeide uit tot één van 
de blikvangers van de stad Mechelen. De binnenkant van de kathedraal is adem-
benemend. Je kan er het schilderij ‘Christus aan het kruis’ van Antoon van Dyck 
bewonderen, net zoals andere werken van onder meer Michel Coxcie, Gaspard de 
Crayer en Abraham Janssens. Het pronkstuk in de kerk is het hoofdaltaar van Lucas 
Faydherbe uit 1665.
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Klara. Blijf verwonderd.

EXPERIMENT/BEELDENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 

DESIGN/FOTOGRAFIE/DANS/
OUDE MUZIEK/LITERATUUR/
OPERA/ARCHITECTUUR/A
FILOSOFIE/FILMMUZIEK/I
GESCHIEDENIS/ERFGOED/GRA
HEDENDAAGSE MUZIEK/FESTI
 POLITIEK/ECONOMIE/WORLD

PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/   
      CHANSONS/  SOUNDSCAPE
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Together
everyone 
achieves 
more.
Op momenten dat er niets fout mag gaan, moet u 
blindelings kunnen vertrouwen op uw audiovisuele 
partner. Ervaren professionals die uw wensen en 
verwachtingen omzetten in een excellente service, waar 
en wanneer u dat wilt. Auvicom Group verkoopt en 
verhuurt audiovisueel en presentatiemateriaal om van 
uw event een onvervalst succes te maken. Koppel daar 
de flexibele assistentie van onze gespecialiseerde 
technici aan en slaap vanaf nu op beide oren.

Dacht u dat de perfecte AV-partner niet bestond? 
Iedereen kan zich natuurlijk vergissen...

suikerkaai 40d /// Industriezone 3a
1500 halle /// +32 2 380 10 44

info@auvicom.be /// www.auvicom.be

check out  our new website!
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COLOFON

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Michaela Defever
marketing & PR
Sara Seddouk
productie & zakelijk medewerker

PROGRAMMABOEK

Jelle Dierickx
Michaela Defever
Sara Seddouk

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
ondervoorzitter 
Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
Liana Davtyan
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Jerry Aerts 
Bart Van Reyn 
Annick Schramme 
Björn Siffer

ALGEMENE VERGADERING

Michel Vanholder (voorzitter), Rogier 
Chorus, Heidi De Nijn, Bart De Nijn, 
Frank Nobels, Tom Van den Eynde, 
Raymond Vanderwaeren, Nicole Van 
Dessel

GRAFISCH ONTWERP 

EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

WETTELIJK DEPOT: D/2016/0180/37

Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt worden zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. Programma 
onder voorbehoud van wijzigingen. Het 
is niet toegelaten beeld-of geluidsop-
namen te maken tijdens de concerten 
zonder expliciete toelating van de 
directie van het Festival van Vlaanderen 
Mechelen/Kempen.

CONTACT

Festival van Vlaanderen Mechelen
Onder-den-Toren 12 
2800 Mechelen
mechelen@festival.be

www.lunalia.be
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SUBSIDIENTEN

SPONSORS

PARTNERS 

 

EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION

Het Festival van Vlaanderen 
Mechelen maakt deel uit van de 
koepel Festival van Vlaanderen 
en is lid van de European Festival 
Association en de International 
Society for Contemporary Music.


