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Deze zomer zijn er heel wat mooie luitconcerten in 
aantocht, u kan zelf ook meespelen in een luitorkest, 
het ELO komt naar Utrecht en verder brengen we ver-
slag uit met voornamelijk fotoreportages over de voor-
bije luitdagen. Mogen we dringend vragen om uw lid-
geld voor 2018 te storten, indien dit nog niet gebeurd 
is, en we bedanken alle trouwe leden die dit reeds de-
den. Zonder die financiële steun kunnen we onze wer-
king niet verder zetten om luitdagen te organiseren en 
onze publicaties te bekostigen. Wij zijn nog steeds op 
zoek naar vrijwilligers om het bestuur te komen ver-
sterken, ook voor kleinere taken is hulp welkom! 

VVVV    an de redactie 
Greet Schamp 
Vice voorzitster 
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Cet été vous pourriez joindre tourisme et luth ! Nous vous invitons à 
participer éventuellement à l'orchestre européen de luths (ELO) à 
Utrecht en cette fin de mois d'août. Il y aura également un colloque sur 
la musique de luth. Vous trouverez dans ce numéro le compte-rendu 
de notre dernière Journée du luth à Edegem où nous avons eu une 
bonne première répétition pour Utrecht et un beau concert. La Journée 
du luth de Woluwé-Saint-Lambert aura très probablement lieu le 21 
octobre prochain, retenez déjà cette date.  
Nous vous demandons aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, de pay-
er votre cotisation pour 2018, nous en avons besoin pour vous offrir un 
beau programme à Woluwé. 

EEEE    dito 
Christine Ballman 
Présidente 

sponsor 
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AAAA    genda 

http://www.lutehttp://www.lutehttp://www.lutehttp://www.lute----academy.be/CMSimple/academy.be/CMSimple/academy.be/CMSimple/academy.be/CMSimple/    

Floris De Rycker 
  
2 & 3 June 2018 :: MAS Antwerp opening Michaelina Wautiers exhibition 
15 June 2018 :: Heist-op-den-berg with RedHerring 
14 July 2018 :: De Panne with ClubMediéval 
12 August 2018 :: Dowland with Hathor Consort 
26 August 2018 :: Utrecht Festival with Pluto-ensemble 
1 September 2018 :: Barak Musik in Permeke Antwerp 
6-9, 13-16, 20-23 September 2018 :: Hoboken with FroeFroe 
13 October :: Antwerp´s Zwarte Panter with Marleen de Crée 
29 November 2018 :: De Bijloke Ghent with Ratas del viejo Mundo 
1 December 2018 :: Predikherenkerk Louvain | 30CC with Ratas del viejo Mundo 
2 December 2018 :: CC Wevelgem with Ratas del viejo Mundo 
28 February 2019 :: De Donderdagen - Huis van de Polyfonie solo Galilei recital 
 
Concert LUTHOMANIA met Philippe Malfeyt 

Zaterdag 26 mei 20u in de Turbinezaal van het Intercultureel centrum  ‘DE CENTRA-
LE’  Kraankindersstraat  GENT  
 
Sofie Vanden Eynde: 

DONDERDAG 24 MEI 2018, 19U, Kleine Zaal Schouwburg Rotterdam (NL) PREMIERE 
IMAGO MUNDI 
compositie: Robert Zuidam, sopraan: Lore Binon, luit en theorbe: Sofie Vanden Eynde, piano: Anthony 
Romaniuk, visuals: Anouk Declercq 
Mary Stuart: In my end is my beginning 

Mary Stuart: laaghartige moordenares of trotse heldin? De interpretaties van het tragische leven van 
waarschijnlijk de beroemdste monarch van Schotland (1542-1587), lopen ver uiteen. Lore Binon, Antho-
ny Romaniuk, en Sofie Vanden Eynde scheppen met zang, luit, theorbe, pianoforte en elektronica, wars 
van elke historische context, een hedendaags klankbeeld dat de vele beelden van Mary Stuart in zich 
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draagt. Voor dit theatrale concert putten zij muzikaal materiaal uit de rijke muzikale traditie waarin Stu-
arts leven zich afspeelde, en uit de muziek die Stuart als onderwerp heeft. Eén van de boeiendste Ne-
derlandse componisten van dit moment, Robert Zuidam, zet enkele sonnetten op muziek die Nobel-
prijswinnaar Joseph Brodsky over Mary Stuart schreef. 

 DINSDAG 5 JUNI 2018, 19U30, Leopoldina Festsaal Halle (D) 
Imago Mundi in samenwerking met Neue Hofkapelle Graz 

Sofie Vanden Eynde, artistieke leiding; Marie Friederike Schöder, sopraan; Maryam Akhondy, zang; 
Lucia Froihofer, viool; Michael Hell, fluit, klavecimbel; en anderen 

Flammende Rose : door de natuur geïnspireerde muzikale schilderingen uit Perzië en het avond-
land…  (première) muziek en teksten van G. F. Händel, Saadi, J. Ph. Rameau, Attar, E. Moulinié,… 

ZATERDAG 23 JUNI 2018, 19U, Landcommanderij Alden Biesen  IMAGO MUNDI 
compositie: Robert Zuidam, sopraan: Lore Binon, luit en theorbe: Sofie Vanden Eynde, piano:  
Anthony Romaniuk, visuals: Anouk Declercq 
Mary Stuart: In my end is my beginning 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 en 25 augustus 2018 : Luitdagen in het kader van de Blokfluitdagen van Meche-
len.  Lesgeefsters zijn Sofie Vanden Eynde en Rebecca Lefèvre 

27 juni 2018 om 14:30 een Huygensprogramma met Harry van Berne (tenor) en Willem Mook (luit) in 
Antwerpen en Tonos Humanos met Philippe Malfeyt spelen op 26 september, prijs 5€.  
http://www.museumvleeshuis.be/nl/content/woensdagklanken-2018-het-spoor-van-de-duartes  
 

Zefiro Torna met Jurgen De bruyn en Philippe Malfeyt   

 
LASSUS GRAND CRU  
3.06.2018 – Concentus Moraviae / Retz (AT) 
24.06.2018 – Concentus Moraviae / Hustopece (CZ) 
22.08.2018, 20u – Laus Polyphoniae / Amuz, Antwerpen 

SCATTERED RHYMES 
05.08.2018, 11u30 – MAfestival / Ter Doest, Lissewege 

DE ALLEGORIE VAN HET VERLANGEN 
29.06.2018 – Montforthaus, Feldkirch (AT)  
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Internationale Luitdagen 2018 Utrecht, 31 augustus t/m 2 september 

In 2018 krijgen de succesvolle Internationale Luitdagen van 2013 een vervolg. Opnieuw een breed op-
gezet evenement, waarin het publiek - jong en oud - kennis kan maken met de luit en haar plaats in de 
cultuurgeschiedenis. 

Niet alleen voor luitisten maar voor alle geïnteresseerden organiseert de Nederlandse Luit Stichting, 
afgestemd met het Festival Oude Muziek, de Internationale Luitdagen 2018. Deze al eerder succesvol-
le formule maakt het mogelijk om tijdens het Festival Oude Muziek, en wel van 31 augustus tot en met 
2 september, evenementen te bezoeken rondom de luit: solo- en ensembleconcerten, lezingen (zie de 
info over het symposium hieronder), lessen, presentaties van zes buitenlandse luitverenigingen en ook 
het Europees Luitorkest. Voor het eerst is er ook een forum van spelers, bouwers en snarenmakers 
over snaren – de verschillende aspecten daarvan (historisch, fysisch, gevoel etc.) houden niet alleen 
luitisten bezig! 

Symposium De luit en het Bourgondische leven 
Het is de Nederlandse Luitvereniging gelukt om een zestal belangrijke sprekers samen te brengen voor 
het luitsymposium, dat onderdeel vormt van de Internationale Luitdagen. Victor Coelho komt vertellen 
over luitisten in de Bourgondische cultuur, Marc Lewon heeft het over luittechnieken en repertoire, Wil-
lem Mook en John Griffith gaan in op de muziek, Michael Lowe belicht enkele aspecten van de luit-
bouw in deze periode en Crawford Young toont en bespreekt wat we kunnen leren van afbeeldingen uit 
deze tijd. De presentaties vinden plaats in Tivoli/Vredenburg op 1 september. 
Concertprogramma: 
31 augustus 20:15 uur Geertekerk 
European Lute Orchestra onder leiding van Gian Luca Lastraoli 
Dit projectorkest is in 2012 opgericht op initiatief van de Italiaanse en Engelse luitverenigingen en be-
staat uit spelers uit heel Europa. Het orkest is een mix van amateurs, semiprofessionele en professio-
nele spelers, die alle mogelijke luiten en verwante instrumenten bespelen. Naast een vaste kern wor-
den spelers toegevoegd uit het land waar een uitvoering plaatsvindt. Bij deze gelegenheid spelen er 
leden van de Nederlandse Luitvereniging mee. Ook bij de Belgische Luitacademie zijn de voorbereidin-
gen voor dit unieke concert al in volle gang. In volledige bezetting zullen er zo’n 500 tot 600 snaren 
klinken. Het geluid van een 10-tal theorbes, naast de nodige luiten, en verwante instrumenten als co-
lascione en barokgitaar is in deze omvang sinds de 17e eeuw niet meer te horen geweest. 
 
1 september 16:15 uur Lutherse kerk 
Duoprogramma voor luit en oud 
Peter Croton (renaissanceluit) en Nehad El-Sayed (Arabische oud) 
Al op de oudste afbeeldingen uit het Midden-Oosten zijn op luiten lijkende instrumenten te zien. De 
Arabische luit Al’oud is altijd een geliefd instrument geweest en neemt een vergelijkbare plaats in als 
die van de gitaar in de Westerse wereld. De Europese luit ontwikkelde zich uit dit instrument nadat het 
in de Middeleeuwen via het Moorse Spanje en Italië Europa binnengekomen was. In dit programma 
worden de overeenkomsten tussen beide instrumenten centraal gesteld. De instrumenten zijn apart te 
horen, maar er wordt ook samengespeeld. Een ontmoeting van verwanten met een gemeenschappelijk 
verleden. De muziek zal zowel uit muziek uit de Bourgondische periode bestaan als uit muziek van de-
ze tijd en improvisaties. Een verrassende combinatie waar door de verschillende culturele invalshoeken 
nieuwe wegen worden verkend voor beide instrumenten. 
 
1 september 20:15 uur Gertrudiskapel 
Modenaconsort: Ulrike Hofbauer (sopraan), René Genis en David Mackor (luiten), Sarah van 
Cornewal, Claudio Santambrogio, Hiroko Suzuki en Boaz Berney (renaissance traverso’s) 
 
Aansluitend: 
Crawford Young (middeleeuwse luit) 
Muziek uit de 15e eeuw 
Crawford Young studeerde luit en gitaar in Boston en vervolgde zijn studie aan de Stanford Universiteit 
waarna hij in Europa lid werd van het ensemble Sequentia Köln. Hij behoort tot de pioniers van het on-
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derzoek naar de muziek en de uitvoeringspraktijk van de luit van voor 1500. Hij was (mede)oprichter 
van onder meer het ensemble Project Ars Nova (P.A.N.) en het Ferrara ensemble. Vanaf 1982 was hij 
docent Middeleeuwse luit en Middeleeuwse uitvoeringspraktijk aan de Schola Cantorum Basiliensis. 
 
2 september 15:15 uur Lutherse kerk 
Pascale Boquet: renaissanceluit en -gitaar met "Du mignard Luth" 
Franse en Italiaanse fantasieën, chansons en dansen uit de renaissance 
Tot de laatste kwart van de 15e eeuw werd er met plectrum gespeeld. In vrij korte tijd is overgestapt op 
het spelen met de vingers, waardoor het mogelijk werd om complexere polyfone muziek op luit te spe-
len. De muziek uit dit programma is van de eerste periode dat er op een andere manier werd gespeeld. 
Soms is nog de echo van het met plectrum spelen te horen, op andere momenten is de luit te horen in 
een complexe verwevenheid van stemmen die bij de eerste helft van de 16e eeuw hoort. Pascale Bo-
quet is docent luit en ensemblemuziek aan het conservatoire CRR Tours. Zij heeft vele luitpublicaties op 
haar naam staan, vooral gericht op educatie. Als lid van diverse ensembles, waaronder Doulce Memoi-
re, treedt zij veelvuldig op. Zij is voorzitter van de Société Française de Luth. 
 
Aansluitend: Matthew Spring (luit) & Sara Stowe (zang) 
Een programma op basis van de dansen en liedjes genoemd in de Cely papers.  
De Cely Papers uit de periode 1475-1488 geven een schitterend beeld van de levens en de manier van 
leven van een zeer welgestelde Engelse familie van wolhandelaren. Zij handelden zowel in Engeland, 
als via Calais met de rest van Europa. Zij reisden regelmatig op en neer tussen Engeland en het vaste-
land en onderhielden een uitgebreide correspondentie met hun familieleden, waar die zich ook bevon-
den. In deze correspondentie is een betaling te vinden voor muziek- en danslessen in Calais. 
Sopraan/claveciniste Sara Stowe en luitist/draailierspeler Matthew Spring werken inmiddels zo’n twintig 
jaar samen. Zij hebben samen een breed repertoire, variërend van muziek van Minnesänger tot de luit-
liederen van John Dowland en Engels barokrepertoire opgenomen, onderzocht en uitgevoerd. Zij speel-
den op festivals en traden op in vele Europese landen, Zuid Amerika en Noord-Afrika en zijn geregeld te 
horen via de BBC en via CD-opnames.  

Voor de nachtbrakers zijn er middernachtconcerten op vrijdag 30/8 en zaterdag 31/8, door Christoph 
Sommer en Ryosuke Sakamoto. Meer info op www.oudemuziek.nl en  op http://www.luitdagen.nl/ 
 

 
Paul Rans Ensemble: Oorlogstaferelen 

zondag 12 augustus 2018 Festival van Ham 

zondag 11 november 2018 11u:  Kerk van Lillo en 16u:  't Ey, Belsele : 
Liedjes over oorlog en vrede, vroeger en nu, van de geuzen tot 14-18 
Paul Rans: zang; Philippe Malfeyt: luiten, gitaar, hakkebord; An Van Laethem: viool;  
Paul Van Loey: fluiten; Piet Stryckers: gamba, draailier, cello 

Nieuws ...    In 2019: A LA RUM 

Paul Rans: zang, trombone 

Marc Hauman: zang, gitaar, percussie 
Wiet Van de Leest: viool, zang 
Jokke Schreurs: gitaar, zang 
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CCCC    d’s    

Toys for two from Dowland to California 
Luca Pianca & Margret Köll 
 
De Engelse luitduo's zijn al in ettelijke versies op 
cd gezet maar deze is toch wel special, want hier 
speelt een harp de tweede luitpartij. Bovendien is 
het een verrassing om af en toe Jimmy Page / Led 
Zeppelin te horen tussen al deze Elisabethaanse 
schlagers. 
Released: Mar 2, 2018  Accent 

 

Gorzanis: La barca del mio amore 
Napolitane, balli e fantasie 
Pino de Vittorio, La Lyra – Bor Zuljan 
Arcana A450 DDD, 2017 
  
https://www.youtube.com/watch?v=x0GKt9-Ojpw 
https://www.youtube.com/watch?
v=gBn5vtwc4uQ 
https://www.youtube.com/watch?
v=wAbyqnmr0pM een luister-
proefje 
Van de blinde luitspeler en com-
ponist Giacomo Gorzanis, af-
komstig uit Apulië kende ik tot nu 
toe alleen de opname van Mi-
chele Carreca met solowerk uit 
Gorzanis Libro I, III en IV. Nu 
krijgen we een groter palet te 
horen van deze luitist die aan het 
hof van Maximiliaan II groot suc-
ces had. De stem van Pino de 
Vittorio draagt bij aan het volkse 
karakter dat uit deze muziek 
spreekt. We konden hem met de 
groep La Lyra met hun artistiek 
leider Bor Zuljan live aan het 
werk horen op de Journées du 
luth in Parijs, 6 april 2018. Deze 
gloednieuwe cd werd door Early 
Music al met 5 sterren bekroond. 
U moet bovendien eens naar 
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Youtube gaan onder de naam duo Dulces Exuviae: 
Bor Zuljan begeleidt de bariton Romain Bockler in 
twee wondermooie Josquinliederen op https://
www.youtube.com/watch?v=sgjIk9LcZNA en 
https://www.youtube.com/watch?v=v0wUvQ5Euq0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orpheus Anglorum Yavor Genov, lute 

We hoorden Yavor Genov uit 
Bulgarije al aan het werk het laat-
ste weekeinde van april in Luik, 
Edegem en Antwerpen, waar na 
deze muziek nu op zijn jongste 
cd te verkrijgen is. Absoluut een 
aanrader met prachtige muziek 
van John Johnson en Anthony 
Holborne. 

The Dark Lord’s Music 

Martin Eastwell 

 

 

 

 

Deze tweede cd, na zijn 
debuut met 'Lady Mag-
gie's Lilt' brengt een se-
lectie uit het luitboek 

van Edward, Lord Herbert of Cherbury, filosoof, 
dichter, diplomaat, militair en luitist. U kan een track 
beluisteren op https://www.martineastwell.com/
store/feature/f127-1.mp3  
van de muziek die deze luitspelende  edelman, ook 
wel The Dark Lord genoemd,  verzamelde in Enge-
land en op het Continent. 

Ratas del 

viejo Mun-

do Rions 

noir 

Chansons et 
polyphonie 
profane  
pré-baroque 

 

 

Ratas del viejo Mundo is een gloednieuw internatio-
naal collectief onder leiding van Floris De Rycker 
(Graindelavoix, Capilla Flamenca,…) dat focust op 
chansons en madrigalen uit de renaissance. In mei 
2017 waren ze te gast in het pittoreske Kortrijkse 
Begijnhofkerkje voor de opnames van hun eerste 

cd Rions Noir. Ratas del viejo Mundo zet niet in op 
religieuze muziek, maar op thema’s uit het dagelijk-
se leven. Humor, instinct, seksualiteit en afwijzing 
in de liefde lagen toen ook al aan de basis van pure 
emotie in de muziek. Oorspronkelijke composities 
van Ockeghem, Machaut, Goudimel, Richafort en 
Binchois worden aangevuld met instrumentale be-
werkingen van vocale muziek. Luister hier hoe het 
Franse chanson in de late middeleeuwen klonk.  

Michaela Riener, sopraan; Soetkin Baptist, alt; In-

dré Jurgelevičiūtė, zang & kankles; Tomàs Maxé, 

bas; Elisabeth Seitz, psalterion;  
Floris De Rycker, luit & cister 

Een cd die beslist niet mag ontbreken in uw collec-
tie, alleen een beetje jammer dat er geen Neder-
landstalige tekst in het programmaboekje staat, en-
kel Frans, Spaans, Engels en Duits. Met teksten 
van alle liederen en vertalingen in die 3 talen. 
Etcetera KTC 1617 
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Laurent de St Luc, Pièces pour luth,  
Evangelina Mascardi, luth, Musique en Wallonie 
MEW 1786, 2018  
 
Een complete verrassing voor de luitwereld! Terwijl 
men lange tijd meende dat Jacques de St Luc  tot 
hij 92 jaar oud was nog luit speelde en componeer-
de, heeft Manuel Couvreur nu ontdekt dat de zoon 
Laurent eveneens luitist was. Dit brengt één en 
ander in een juister perspectief, hoewel het steeds 
moeilijk zal blijven om bepaalde werken definitief 
toe te wijzen aan vader of zoon. U leest er alles 
over in het uitgebreide cd boekje, in 4 talen waar-
onder ook Nederlands. Evangelina Mascardi speelt 
deze verfijnde en onderhoudende luitmuziek van 
de St Luc met een charmante eenvoud. De Air 
‘Pour endormir l’Enfant’ is hier een goed voorbeeld 
van. Heel gevoelig met aangepaste versieringen 
zonder overdadigheid, ze weet muzikaal duidelijk 
waar ze heen wil met elk stuk dat een eigen ka-
rakter heeft. Zowel vrolijke als ingetogen delen wis-
selen elkaar af, ze zijn in suites per toonaard ge-
sorteerd, in totaal hoort u 62’05 mooie luitmuziek. 
Hoewel de meeste stukken op deze cd in de ge-
bruikelijke vormen van de delen van een suite ge-
schreven zijn, zit er toch vaak een heel eigen ka-
rakter in de composities, ik noem als voorbeeld het  
nr 17 Caprice. Daarnaast zijn er ook heel specifie-
ke titels als de ’Marche’  ’La Defaitte des François 
par les Allemands devant Turin. Hier ziet men de 
Zuid-Nederlander St-Luc toch partij kiezen voor de 
Duitsers met als vijand Frankrijk, waar hij voordien 
aan het hof van Louis XIV nog bejubeld werd. Of 
was dat toen zijn vader? Dit blijft nog steeds ondui-
delijk zelfs na de recente ontdekking van Laurent 
als luitspeler. 

  In het nieuwe boek ‘De Zuidelijke Nederlanden 
en de Luitmuziek’ van G. Spiessens wordt reeds 
uitgebreid aandacht besteed aan deze nieuwe 
bevindingen omtrent De St Luc.  
De luitiste is voor ons zeker geen onbekende, ze 
speelde reeds in Antwerpen enkele jaren gele-
den, toen op theorbe en rechtstaand, wat toen 
nog erg opmerkelijk was. Zij is afkomstig van Ar-
gentinië en geeft nu les aan de Hochschule für 
Musik und Theater in München en sinds novem-
ber 2017 de cursus kamermuziek voor historische 
instrumenten aan het ISSM ”Conservatorio Guido 
Cantelli" di Novara (Italië).  Evangelina Mascardi 
vertolkt de werken van De St Luc met veel stijl en 
overtuigt ons dat deze componist zeker de moeite 
loont om te beluisteren. Hij vormt het eindpunt 
van de Franse luitschool en verbindt deze met de 
Weense luittraditie die daarna nog enkele decen-
nia doorging, totdat  de luit  wegdeemsterde. Pas 
met de herleving van de belangstelling voor oude 
muziek, in de 19e en vroeg 20e eeuw met Fétis 

en Dolmetsch en de volgende golf in de jaren 1960
-70, kwam de luit terug in de publieke belang-
stelling. U kan in ons archief hierover interessante 
artikels lezen, geschreven door Jo Van Herck, 
getyiteld ‘De Pioniers van de Luitmuziek’ zie op 
onze website onder  Publicaties vanaf 2001 Geluit 
nr 15 tot 17. 
http://www.lute-academy.be 
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LLLL    uitdag 28 april 18 in Edegemuitdag 28 april 18 in Edegemuitdag 28 april 18 in Edegemuitdag 28 april 18 in Edegem    
 

Zaterdag 28 april was Edegem weer een mekka 
voor de luitliefhebber.    
 
Voor de middag werd onder de begeesterde lei-
ding van Floris De Rycker gemusiceerd, als voor-
bereiding op de samenwerking met het Europese 
Luitorkest later dit jaar.  Er was dus een mooie 
opkomst van 18 Vlaamse, Waalse en Nederland-
se luitspelers plus Jordi, ons Catalaans lid en de 
Bulgaar Yavor Genov, tevens onze gastsolist.   
Terwijl we ons op de Branles, Passo e mezzo en 
Bataille stortten werd in een naburig lokaal een 
mooie collectie instrumenten opgesteld door en-
kele luitbouwers, uiteraard waren Renzo Salvador 
en Dirk De Hertogh van de partij samen met drie 
cursisten van het CMB en vanuit Nederland 
kwam Carel Hiuskamp als bouwer én als barokgi-
taarspeler.  Want in de namiddag waren work-
shops, luitinitiatie en een ten-
toonstelling van instrumenten 
voorzien. 
 
Hét hoogtepunt van de dag was 
echter het optreden van ge-
noemde Yavor Genov, die een 
schitterend recital bracht met 
luitmuziek van John Johnson 
en Anthony Holborne in de 
stemmige St Antoniuskerk. 

Jo Van Herck 
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Links Jordi 

Rechts Chrystel 

Carel, René, Floris 

Dirk met zijn CMB cursisten   Yavor 
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Winterreise 1594: Ensemble Recercada 
 
English lute duets & werk van Huwet: 
Ulrich Wedemeier & Magnus Andersson   

Sigrid Wirth, organisator van het festival 
 
  Joachim Heldt speelde Weiss 
 
Brian Wright & Jeni Melia: Shakespeare songs 
 
Marc Lewon: Wolfenbütteler Tabulatur 

LLLL    autenfestival DLG 4-6 mei 2018 
Wolfenbuttel 
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PPPP    aris Journées du luth 7 & 8 april    

 Bernhard Hofstötter, luth baroque : Vieux Gautier, Weiss et 
Schmelzer. 
 
À la muse céleste" : Chansons de Gaspard Paparin (Volume 
51 de la SFL !) par l'Ensemble Céladon : Paulin Bündgen  
contre-ténor, Pascale Boquet, luth, Nolwenn Le Guern, viole, 
et Marie-Domitille Murez, harpe  

Concert:  Les jeunes luthistes 
des classes de Chelles et Yerres 
Prof : Isabelle Auneau 
L’exposition des luthiers et stand 
de partitions : avec deux nou-
veautés cette année ! 
http://www.sf-luth.org 

Yasunori Imamura, théorbe, oeuvres de JS.Bach 
 
 "La barca del mio amore": Giacomo Gorzanis (1530-
1575) et les traditions musicales de l’Italie du Sud par 
l'Ensemble La Lyra : Pino De Vittorio, célèbre ténor 
napolitain, Bor Zuljan & Fabio Accurso : luths, guitare 
Renaissance, colascione. Avec Domen Marincic (viole) 
et Massimiliano Dragoni (percussions). 

Renzo Salvador 
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G 
alliarde Monsieur Gregory & Mascarada Ms Brussel Litt S 26.369 
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Nieuwe TREE edition zie ook p. 19 

HUWET Fantasia 
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ZZZZ    oekertjes Petites annonces 
 

10-korige luit in goede conditie gemaakt door Jacob van de Geest in 1978. Ze heeft 11 ribben en een mensuur van ca. 63 

cm. Vraagprijs €2000, inclusief koffer. Aurel Baele  aurel.baele@gmail.com  

10 course lute made by Jacob van de Geest in 1978. In good condition. 11 ribs. Price 2000 EUR, case incl  

aurel.baele@gmail.com  
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LLLL    uitdag 21 oktober uitdag 21 oktober uitdag 21 oktober uitdag 21 oktober     
in St Lambrechts Woluwein St Lambrechts Woluwein St Lambrechts Woluwein St Lambrechts Woluwe 

Luit  te koop 
Bouwer:    Ernstjan van Geest 
Bouwjaar: 2005 
Type: 8-korige Renaissanceluit 
Recent voorzien van nieuwe kam, nieuwe brug, nieuwe snaren 
Vraagprijs: 1.750 EUR 
Contact: Lisette Mertens, tel. 03.312.11.11 
                e-mail: peys.mertens@telenet.be 

Binnenkort op onze website het programma van de luitdag  

Konrad Ragossnig . De oudere lezers zullen hem nog wel herinne-
ren zeker als klassiek gitarist  maar ook als de luitspeler die  o.a. 
een duo vormde met fluitist Hans Martin Linde. Hij maakte verschil-
lende sololuitplaten in de jaren 1970. en gaf een tijd les in  de mu-
ziekacademie van Basel, in Zwitzerland. Hij speelde luit met een 
Julian Bream techniek dus mét nagels omdat hij tegelijk ook klas-
siek gitaarvirtuoos was. Ragossnig volgde in 1983 Karl Scheitt op 
als professor gitaar in Wenen en vervulde deze taak tot in 2002. 
De laatste jaren kreeg hij gezondheidsproblemen en in 2016 ver-
huisde hij naar België waar hij op 3 jan 2018 in Antwerpen overle-
den is. 

KKKK    onrad Ragossnig (1932–2018)    
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EEEE    ditions    

TREE edition Complete Huwet & Thobias Kuhne, 
J. Robinson & S. Wirth 

Kost 30€ 
Zie muziekbijlage p. 16-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De SFL heeft een boekje uit met nieuwe luitduo’s 
gearrangeerd door Céline Ferru en daarnaast ook 
eentje met chansons van Gaspard Paparin (1546-
1621), welke op de recente Journées du luth ten 
gehore werden gebracht door het ensemble Cel-
adon. http://www.sf-luth.org/index.php 
 
Gérard Geay van de universiteit van Strassbourg 
heeft een nieuw boek uit over Musica Ficta:  
http://www.editions-delatour.com/fr/
organologie/4111-pratique-de-la-musica-ficta-au-
xvie-siecle-dans-les-tablatures-de-luth-
9790232114309.html 
Gérard Geay, GREAM of the university of Stras-
bourg <http://gream.unistra.fr> 
Op het Lautenfestival in Wolfenbuttel ontdekte ik bij 

Seicento editions een uitgave uit 2011 Fortune my 

foe, die veel luitspelers wel zal interesseren die 
met Engelse ballades bezig zijn. English Broadside 
Ballads for voice + lute and / or solo lute (21 of the 

most famous english ballads with their tunes, 

words, tablature and bass line) Zowel liedbe-
geleidingen als solo’s staan verenigd in dit fraai 
uitgegeven boekje, het kost 22€ 

De Zuidelijke Nederlanden en de luitmuziek, 
geschreven door Godelieve Spiessens is nu in 
druk verschenen. Het kost 30€ plus verzendkosten 
te bestellen via contact@lute-academy.be. 

Bach und die Laute, I. Newger, uitgave van de 
DLG. Een kritische studie van de sololuitmuziek 
van Bach. 

RRRR    umeurs Geruchten @ internet    

Lute Iconography Database 

The Lute Iconography Database (LuteIDB) is an online resource for lute makers, scholars, players and 
others interested in the iconography of the lute. It contains around 2000 iconographic entries depicting 
lutes including oil paintings, carvings, frescos and so on, that have survived. These are gathered togeth-
er as a resource for the community and now available online. 
The original version of LuteIDB was developed by David Van Edwards with additional submissions from 
other contributors. This original version was created using FileMaker Pro. The overwhelming majority of 
entries in LuteIDB are a result of David’s extensive work over many years to collect and classify the ico-
nography of the lute. His work has created a fascinating resource that will be of use by a wide range of 
researchers interested in the history of the lute. 
In 2018 Luke Emmet moved the database online so that a wider range of viewers and participants could 
benefit and contribute to its ongoing evolution. The online version uses the YouTrack System developed 
by JetBrains to provide a user interface and search facility. The site is available at the following URL: 
lute-images.myjetbrains.com/youtrack/issues/LI 
Login as guest  
Je kunt nog prachtige schilderijen en tekeningen waarvan 1266 met luiten, vinden op de Nederlandse 
website https://rkd.nl/nl/explore/images#query=lute  
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De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,  

17 Av. Dr. Decroly, 1180 Bruxelles-Brussel 

oud rekeningnummer: IBAN BE53 3101 2936 5653 schrappen aub! éliminer s.v.p. !!  

mededeling: 
Lidgeld 2018 

- 25.00 EUR (België)  

- 30,00 EUR (Buitenland)  

- 30,00 EUR of meer (erelid) 

- 10,00 EUR (student)  

te storten op de nieuwe bankrekening: 

BE92 0636 1463 9323  

communiqué : 
Cotisation 2018 

- 25,00 EUR (Belgique)  

- 30,00 EUR (étranger)  

- 30,00 EUR  ou plus (membre d’honneur) 

- 10,00 EUR (étudiant)  

sur le nouveau compte: 

BE92 0636 1463 9323  

De Belgische Luitacademie is een feitelijke vereniging 
die als doel heeft contacten te leggen tussen de  
luitliefhebbers in België. 
 

L’Académie belge du Luth est une association de fait 
dont le but est de favoriser les contacts entre les  passion-
nés du luth en Belgique.  

Secrétariat-Secretariaat & Rédaction -Redactie : 
 
Greet Schamp 
Prins Boudewijnlaan 133, B-2650 Edegem 
tel & fax : 03 289 01 19 
E-mail : contact@lute-academy.be 
Internet site : www.lute-academy.be 
Compte bancaire / Bankrekening : BE92 0636 1463 9323  
 

 
Les articles publiés n'engagent que la responsabilité de leurs 
auteurs . 
De artikels verschijnen onder de verantwoordelijkheid van de 
auteurs. 
 
 

Met dank voor uw milde steun    Merci pour votre aide 

 

Hartelijk dank aan al die leden die reeds hun lid-
maatschap voor 2018  betaalden op  ons nieuw 
rekeningnummer,  

BE92 0636 1463 9323  

voor diegenen die op de laatste luitdag  betaal-
den, telt dit bedrag automatisch voor  dit lopende 
jaar 2018 tot aan de volgende luitdag. Weet u 
niet meer of u voor dit jaar al betaald hebt? 
Vraag het aan Frank de penningmeester: 
fschaffels@gmail.com  

Nous remercions ceux d'entre vous qui ont déjà 
payé leur cotisation. Pouvons-nous demander aux 
autres de bien vouloir verser leur contribution 
pour 2018, ou de faire un ordre permanent pour 
ne plus devoir y songer. 
Si vous n'êtes pas sûr d'avoir payé, envoyez un 
courriel à Frank Schaffels: fschaffels@gmail.com 
qui pourra vous fournir l'information. 
Les membres reçoivent le newsletter, comme cel-
le que vous lisez pour l'instant avec les nouvelles, 
agenda de concerts,  recension de publications et 
de CDs, ainsi que le yearbook en version papier, 
qui contient les articles plus musicologiques. 
Merci d'avance! Christine Ballman 


