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Deze nieuwsbrief verschijnt ietsje later dan gewoonlijk— u weet het 
wij zijn allemaal vrijwilligers—maar nu kunnen wij u iwel ntussen het 
volledige programma van de luitdag op 25 november aankondigen 
en zelfs nog veel meer: een volgende Europees luitfestival, dit keer 
wat dichterbij nl. in Utrecht. Het vindt plaats in het weekeinde van 
30 augustus tot 1 september, dus blokkeer dit al in uw agenda als u 
erbij wil zijn. 
Jo Van Herck heeft voor deze nieuwsbrief voor heel wat nieuwe 
artikels gezorgd, wie volgt hem? Hierbij wil ik Jo en ook Paul Van 
Daal hartelijk danken voor het correctiewerk want inderdaad achter 
de schermen gebeurt er nog veel. Wie wat tijd over heeft mag altijd 
zijn kandidatuur stellen voor redactiewerk, ik ga het de komende tijd 
erg druk hebben en...vele handen maken licht werk. We hopen u 
(weer) te mogen begroeten op onze luitdag in Brussel of op een van 
de andere luitgerelateerde manifestaties. 

VVVV    an de redactie 
Greet Schamp 
Vice voorzitster 
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Chers amis du luth,  
Nous espérons que votre rentrée a été réussie et vous convions à 
notre traditionnelle Journée nationale à Woluwé Saint-Lambert le 25 
novembre prochain. Vous trouverez dans ce numéro le programme de 
la Journée à laquelle nous espérons vous accueillir nombreux. Nous 
préparons aussi le yearbook dans lequel sont concentrés tous les 
articles de fond et que nous nous ferons le plaisir de vous donner sur 
place le 25 novembre. A très bientôt donc 	 

EEEE    dito 
Christine Ballman 
Présidente 

sponsor 

België—Belgique 

2650 Edegem 1 

8/4660 
VU / ER :  Greet Schamp, Pr. Boudewijnlaan 133, 2650 Edegem 

P8002002 
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02/09 Attert: 18h Center Robert Schuman La Cetra 
d'Orfeo: 'Lavenders blue' (chansons françaises et bal-
lades anglaises) met Philippe Malfeyt (theorbe, gitaar, 
viola da mano) 
 
06/09 Braine le Chateau: 20h Salle du fun en bulles, 
chaussée de Nivelles, 21 'Perceval' La légénde rebondit, 
met Bruno Georis (acteur) en Philippe Malfeyt 
(plectrumluiten en santur) 
 
14/09 Liège: 20h Collégiale St-Barthélémy 'La Rosa En-
floresce': sefardische muziek met o.a. Philippe Malfeyt 
(Ud en viola de mano) en Emre Gültekin (saz en tanbur) 
 
14-16/09 Burg Sternberg, Deutsche Lautentage 
15/09 Mons: 20h Collégiale St. Waudru 'La Rosa Enflo-
resce': sefardische muziek met o.a. Philippe Malfeyt (Ud 
en viola de mano) en Emre Gültekin (saz en tanbur) 
 
20/09: Bornem: La Venexiana - tijdloos Italiaans - Scar-
latti concert 
 
22/09: Gent: Graindelavoix - In de voetsporen van een 
13e-eeuwse kathedraalbouwer 
 
28/09 Grez Doiceau: 19h30 Eglise de Biez 'La Rosa En-
floresce': sefardische muziek met o.a. Philippe Malfeyt 
(Ud en viola de mano) en Emre Gültekin (saz en tanbur) 
 
30/09 14h30_20h, à la SFL (Foranim), 48 rue Bargue 
75015 Paris (Entrée derrière la tour): Réunion du C.A de 
la SFL, Concerts, Buffet-Apéritif, Vente de partitions 
SFL, de Cds, de sangles etc… Entrée libre. 
- 14h30: Réunion du Conseil d’Adminstration de la SFL 
(M.M. Abderrezak, Bayle, Bedel, Boquet, Bresson, 
Dall’Osso, Dugot, Ferru, Früh, Haraï, Jarny, Lagardère) 
- 16H30: « L’Espagne à la croisée des chemins » Mu-
sique médiévale (chansons sépharades, troubadours, 
Cantigas de Santa Maria), avec Emmanuelle Huteau, 
chant, et Michel Gendre, luth, oud, guiterre.  
- 17h15: Fabricio Melo : Luth renaissance (Le Roy, Mor-
laye, De Rippe, Paladin, Da Milano) 
- 18h: Renaud Tripathi : Chant et luth (Boësset, Gué-
dron, Dowland, Caccini) 
- 19h: Buffet-Apéritif 
 
05/10 Brussel: 20h Bibliotèque Solvay, Parc Léopold 'A 
la cour des Archiducs Albert et Isabelle' (7 musiciens & 
4 danseurs) 
10/10/2012 - 20h - Salon doré 
2a av. des Deux Tilleuls – 1200 Woluwe-Saint-Lambert 
 
Les classes de viole de gambe, déclamation et luth 
de l'académie de Woluwé-Saint-Lambert 
présentent: 
Fabula Rasa 
 
Au plaisir de vous y acceuillir, Thomas Baeté 
Hélène Gailly  Jurgen Debruyn 

Fables et Musiques Fabuleuses du XVIIième siècle fran-
çais 
Oeuvres de Jean de la Fontaine, Etienne Moulinié, 
Pierre Guédron, 
Marc- Antoine Charpentier, François Couperin et al. 
Entrée libre 
 
17/11: London, Dutch church, English Lute society: mee-
ting around les accords nouveaux 
 
25/11: 16e Belgische luitdag  
16ième Journée belge du luth 
Académie de musique Woluwe St Lambert 
Zie volgende blz 4 & 5 
Voir pages suivantes 4 &5 
23-25/11: Stand SFL aux Journées de Musiques An-
ciennes de Vanves ! Salon de lutherie, concerts, confé-
rences (Joël Dugot et Miguel Henry : La vihuela du Mu-
sée de la Musique). Salles Panopée, La Palestre, Hôtel 
de Ville, Théâtre et Conservatoire de Vanves. 
www.journees-musiques-anciennes.org 
 
09/12 10-22h 'Rencontre autour de la Musique Ancienne' 
au TAC, 4 rue Marie Laure à Bois-Colombes (92) :  
- 10h: Ouverture des stands, Ateliers viole de gambe 
- 14h: Musique d’ensemble 16e (avec P.Boquet),  
- 16h: Concerts (« Gloses, Fredons et Folies » avec N. 
Hocquenghem, F. Yacubsohn, P. Boquet),  
- 18h: Carola Grinberg (luth) et Veronica Oneto (chant) 
Stand SFL, Master-classes, Luthiers ... 
Organisation : Le Chant des Hommes, Cronexos, la So-
ciété Française de Luth et plusieurs conservatoires. En-
trée libre - Inscription et renseignements : 
www.lechantdeshommes.fr con-
tact@lechantdeshommes.fr - Tél : 01 74 63 53 11 ou 06 
19 90 41 37 fyacubsohn@gmail.com 
 
 
 
 

 

AAAA    genda    
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NOUVEAUTÉ ! LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE 
LUTH EST SUR FACEBOOK ! BIENVENUE ! 
Société française de Luth, 48 rue Bargue BL3 75015 Pa-
ris France Tel : +33 (0)1 45 66 73 05 
Courriel : info@sf-luth.org 
Web : www.sf-luth.org 
 
 
22.12.2012 20:30 Eglise de Blocry,121, Rue de l Inva-
sion - 1340 Ottignies 
 
Musiques de Noël de Michaël Praetorius :Ensemble Mu-
sica Fura 
Un concert sur le nouvel orgue de l’église de Blocry 
Abonnement : 14 € - pensionnés : 13 € - étudiants/
chômeurs : 7 €� 
Places séparées : 20 € - pensionnés : 18 € - étudiants/
chômeurs : 10 € 
 
Michaël Praetorius est un grand compositeur et aussi un 
grand théoricien et innovateur de la musique, né en Thu-
ringe en 1571. 
Dans son monumental Polyhymnia Caduceatrix & Pane-
gyrica, édité en 1619, on trouve Praetorius au sommet 
de son art. L’œuvre contient pas moins de 40 motets ab-
solument magnifiques. 
Le sous-titre de ce recueil, Paix et Joies Solennelles, 
provient du fait que la plupart de ces motets sont desti-
nés à des événements religieux festifs, comme l’ Avent 
et la Noël. 
L’ensemble Musica Fura donnera de cette œuvre non 
seulement une interprétation superbe mais, avec les 
nombreux chanteurs et instrumentistes et avec le magni-
fique nouvel orgue de l’Eglise du Blocry, ils réaliseront 
une véritable mise en espace de cette musique, avec 
des effets stéréophoniques bouleversants. Le public se 
croira à Saint Marc à Venise, la musique venant littérale-
ment de partout. 
Chant : 
Soprani : Nel Vanhee, Chris Magnus, Coline Dutilleul, 
Pauline De Lannoy,Elvire Debliquy Altis : Jan Peters, Jo-
han Trenti, Ninka Stulemeijer Tenori : Steven Marien, 

Joseph Carew, André Vandemeulenbroecke Basses : 
Jan Melaerts, Jo Defyn, Marc Symoens 
Instrumentistes : 
Cornetto : Marleen Leicher, Goedele Moons, Trombone : 
Catou Pecher, Luc Ritzen, Koen Becu, Bart Schoukens 
Violons : Marie Catherine Cumps, Christophe De Failly, 
Viola da gamba : Aline Bosquet, Piet Van Steenbergen, 
Johan Vlaeyen, Violone : Anne Bernard,Théorbes : 
Ariane Renel, Clavecin : Ann De Lentacker, Orgue : 
Koen Vlaeyen (Responsable projet), Cecile Marechal, 
Direction : Christine Lejeune 
http://www.poleculturel.be/fr/musiques-de-noeel-de-
michaeel-praetorius.html?
cmp_id=7&news_id=4599&vID=16  
 
For those who are interested in contemporary lute music 
the Isbin/Walton duo is performing : 
 
17/10/2012 : Gilbert Isbin/Scott Walton: De Kunstkerk, 
Dordrecht, The Netherlands 
 
20/10/2012 : Gilbert Isbin/Scott Walton: Appel der Verlei-
ding , Merendree, Belgium 
 
21/10/2012 : Gilbert Isbin/Scott Walton: Le Silon d'Art, 
La Roche En Ardenne, Belgium 
 
23/10/2012 : Gilbert Isbin/Scott Walton: De Herdershoe-
ve, Eernegem, Belgium 
 
24/10/2012 : Gilbert Isbin/Scott Walton: De Parazzar, 
Brugge, Belgium 
 
26/10/2012 : Gilbert Isbin/Scott Walton: Expohuis, Ant-
werpen, Belgium 
 
27/10/2012 : Gilbert Isbin/Scott Walton: Inzicht, Brugge, 
Belgium 

Voortaan ook luitles in de muziekacademie van 
Ekeren bij Antwerpen bij Floris de Rycker (zie 
foto) hij geeft ook les in Zaventem en Leuven. 
Meer info bij florisderycker@gmail.com of  
bij de directeur: Jan Van Damme  
ACADEMIE EKEREN | muziek - woord 
Ferdinand Pauwelsstraat 102 | 2180 Ekeren 
T  + 32 3 336 96 10 | +32 3 336 96 12 | 
  F + 32 3 542 62 11 | M + 32 0486 58 55 44 
jan.vandamme@so.antwerpen.be | 
www.academie-ekeren.be  

LLLL    uitles    
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JJJJ    ournée du luth 25 novembre 2012  
Académie de musique  

Woluwe St-Lambert 
Avenue des 2 Tilleuls 2a, 1200 Bruxelles 

LLLL    uitdag 25 november 2012   
Muziekacademie St-Lambrechts-

Woluwe 
 Tweelindenstraat 2a, 1200 Brussel 

Programma 

 
09:00 Verwelkoming met koffie of thee  - bezoek  aan 
tentoonstelling 
  
10:00 workshop of luitles? 
  
11:30 Concert – lezing door Christine Ballman & Ariane Re-
nel: “Tussen Renaissance en barok, Van den Hove etnVal-
let :  muziek met commentaar 
 
  
12:30 aperititef, lunch en bezoek  tentoonstelling 
  
13:30 Concert Pénélope Maravilha renaissance– en 
barokluit en barokgitaar. 
  
15:00 Lezing met muziek Greet Schamp voorstelling van de  
“Gentse manuscripten” 
  
16:00 Teatime 
Free podium   
Einde: 18:00 

Programme 
 
09:00 Accueil, café ou thé  - visite expo 
 
10:00 atelier  initiation au luth 
 
11:30 Concert - conférence par Christine Ballman & Ariane 
Renel : “"Entre Renaissance et baroque, Van den Hove et 
Vallet : 
 Ecoute commentée" 
 
 
12:30 Apéro, repas et visite expo 
 
13:30 Concert Pénélope Maravilha luth rénaissance & baro-
que et guitare baroque 
 
15:00 Lezing met muziek Greet Schamp “Les manuscrits de 
Gand” 
 
16:00 Teatime 
 
Free podium Podium libre 
 
 
Fin : 18:00 

Cordes 

Les cordes commandées au "Point d'Accroche" avant le 1er 
novembre vous seront livrées (sans frais de port) durant la 
journée. Formulaire de commande sur le site. Bénéficiez sur 
place des conseils et suggestions de maître Wolfgang.  
Courriel : lepointdaccroche.fruh@wanadoo.fr  
 

Cafétéria, toute la journée 

La cafétéria au sous-sol est ouverte toute la journée. Des 
pâtisseries (amenées par chacun d’entre nous) et des 
boissons vous y sont proposées. À midi vous pouvez y 

manger votre pique-nique ou encore mieux d’apporter quelque 
chose à partager.  

Expositions d’instruments, toute la journée : 

(Luthiers belges, allemands, français, néerlandais, etc.) 
  

Podium libre : Amenez votre instrument ! 

Sortez de votre coquille ! Venez jouer devant un public choisi 
ces morceaux que vous travaillez depuis si longtemps ou que 
nous aurons travaillé ensemble ! Quelque soit votre niveau et 
le résultat, les applaudissements sont garantis.  Si ce n’est 
pas le cas nous vous rembourserons la totalité du prix de 
l’inscription à la Journée ! 

Tentoonstelling van instrumenten gedurende 

de hele dag:  

luitbouwers uit België, Duitsland, Frankrijk en Nederland. 

Cafetaria 

Doorlopend is een cafetaria geopend in de kelderkeuken, er 
is drank verkrijgbaar, traditiegetrouw brengt ieder wat zelfge-
maakt gebak mee. Als middagmaal kunt u best voor eigen 
picknick zorgen, bij de lunch tovert iedereen dan wat op tafel 
zodat we een heel divers aanbod van hartige hapjes krijgen 
dat we kunnen delen 

 

Snaren 
Wie voor 1 november een snarenlijst opstuurt naar Wolfgang 
Früh van "Point d'Accroche" krijgt zijn bestelling zonder port-
kosten tijdens de luitdag overhandigd. Bestelformulier op onze 
website, onder links. Geniet ook ter plaatse van Wolfgangs 
raadgevingen en snaarberekeningen 
mail: lepointdaccroche.fruh@wanadoo.fr  

Open podium: Breng uw ins t rument(en)  mee !  

Kruip uit uw (luit)schelp en laat ons meegenieten van de mu-
ziek waar u mee bezig bent. Om het even op welk niveau u 
speelt, applaus is gegarandeerd. 
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Plan d'accès Journée du luth 25/11/12 
Académie de Woluwe-St-Lambert 

Avenue des 2 Tilleuls 2a, 1200 Bruxelles 
Transport en commun 
A 10 mn de la gare centrale. Depuis la halte Centrale B, prendre le métro 1B direction 
Stockel, descendre à Montgomery. 
En Voiture  
Ring de Bruxelles direction Liège. Prendre l’autoroute E40 direction Centre. Suivre 
Montgomery en restant sur la voie latérale. Prendre à droite l’avenue Dietrich avant le 
rond point .  

Wegwijzer Luitdag 25/11/12 
Academie St-Lambrechts-Woluwe Tweelindenstraat 2a, 1200 Brussel 
Openbaar vervoer Op 10 minuten van het Centraal Station: Vanaf halte centraal B me-
tro 1B richting Stokkel nemen tot aan halte Montgomery.  
Per auto Ring rond Brussel, richting Luik. Neem de E40 richting Centrum. Volg Montgo-
mery en blijf op de zijbaan. Ga op de R. Whitlocklaan rechtsaf na het park bij de ver-
keerslichten voor de rotonde , dit is de H.Dietrichlaan (zie plan). 

Gratis toegang voor iedereen– Entrée gratuite pour tous 

Programma- 
Renaissanceluit :John Dowland e.a., barokluit 2 suites 
van E.G. Baron & S.L.Weiss, barokgitaar passacailles 
de Francesco Gerau & Francesco Corbetta. 

 

Programme 
luth renaissance :John Dowland luth baroque : 2 suites 
de E.G. Baron & S.L.Weiss, guitare baroque : passa-
cailles de Francesco Gerau & Francesco Corbetta. 

 

Penélope Maravalhas, afkomstig uit Brazilië, begon haar gi-
taarstudies in 1989, eerst op electrische dan op klassieke 
gitaar. Ze behaalde haar Bachelordiploma voor klassieke 
gitaar in 1999 aan de universiteit van Brasilia. Daarna 
studeerde ze bij beroemde gitaristen als Eduardo Isaac en 
Fabio Zanon en uiteindelijk was ze gedurende vier jaren 
aangesteld als professor gitaar aan de universiteit van Brasi-
lia. Ondertussen liet zij haar carrière van gitariste achter zich 
om zich volledig te wijden aan haar passie voor oude tokke-
linstrumenten. In 2004 bestelde ze een getheorbeerde gitaar, 
de eerste replica in haar soort van dit instrument, waarmee 
ze haar eerste cd opnam. Ze studeerde luit met Fernando 
Dell'Isola in haar geboortestad, en bij Regina Albanez, Vin-
cent Dumestre, Eduardo Egüez en Rolf Lislevand tijdens en-
kele festivals.  Ze behaalde een Masterdiploma bij Philippe 
Malfeyt aan het conservatorium van de  Hogeschool Gent en 
op het ogenblik studeert ze verder aan het Brusselse conser-
vatorium bij Nicolas Achten. 

Penélope Maravalhas, naturelle du Brésil, a commencé 
l'étude de la guitare en 1989, d'abord la guitare électrique 
après la classique. Elle afinit son bachelor en guitare clas-
sique en 1999 à l'Université de Brasilia. Après, elle a étu-
dié avec des guitaristes célèbres tels que Eduardo Isaac et 
Fabio Zanon, et finalement elle a été contractée à l'Univer-
sité de Brasilia comme professeure de guitare classique 
pendant quatre années. Cependant, elle a laissé sa car-
rière comme guitariste grâce à sa passion pour les anciens 
instruments à cordes pincées. En 2004 elle a commandé 
sa guitare théorbée, la première réplique divulguée de cet 
instrument, avec qui elle a enregistré son premier disque. 
Elle a étudié le luth avec Fernando Dell'Isola à sa ville na-
tale, et Regina Albanez, Vincent Dumestre, Eduardo 
Egüez et Rolf Lislevand dans quelques festivals. Elle a 
étudié avec Philippe Malfeyt au conservatoire de Gand au 
programme de Master et à ce moment elle suivre le cours 
au Conservatoire Royal de Bruxelles avec Nicolas Achten. 
Elle a fait beaucoup de récitales à L'Amerique du Sud, et a 
déjá joué aussi en Angleterre, France et en Belgique. 

Penélope Maravilha 
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Voor het eerst mocht ik het Lautenfest van de DLG 
(Deutsche Lauten Gesellschaft) in de muziekburcht 
Sternberg, gelegen ten zuidoosten van Hannover,  
meemaken en het was werkelijk de moeite!  
Bij aankomst vrijdagnamiddag werden we aan me-
kaar voorgesteld en in een heel gemoedelijke sfeer 
werden groepen gevormd om samen te musiceren, 
de lessen werden afgesproken, en… er was tijd 
voor informele gesprekken tussendoor. We kregen 
eerst een rondleiding in de burcht zelf, een bouw-
werk uit de 12e eeuw dat sinds de tweede Wereld-
oorlog een centrum is geworden van instrumenten-
bouw, voornamelijk voor Oude Muziek onder leiding 
van Peter Harlan. Naar het schijnt hebben Wieland 
en Sigiswald Kuijken er hun eerste gamba’s gevon-
den in de jaren ’60 van vorige eeuw. 
De eerste voordracht werd gegeven door Werner 
Strauch die uitleg gaf over zijn zelfontworpen monochord 
waarop hij allerhande verschillende stemmingen demon-
streerde, dan kwam Marcus Lutz, zijn lezing ging over 
“Die Lieder im Wittgenstein Manuscript” daarbij zei hij 
dat er in die tijd veel meer bij de barokluit gezongen 
werd dan tot nu toe vermoed is en hij illustreerde dit met 
talrijke voorbeelden.  
Het eerste concert die avond “O s’io potessi Donna” met 
Italiaanse muziek van da Crema, da Milano, Rotta en 
Bianchini door Beate Dittmann liet ons even stil worden: 
ze speelde niet alleen vlekkeloos, doordacht maar ook 
heel muzikaal en kreeg dan ook een daverend applaus 
waarbij uiteraard een toegift volgde. Het tweede concert 
gebracht  door het duo Cansonare bestaande uit de Zuid
-Afrikaanse countertenor Daniell Fourie en de multi-
tokkelinstrumentalist Ulf Dressler, bracht een overzicht 
van zowat alle genres van luitliederen, van Binchois, 
over Mudarra, Dowland tot Monteverdi en Caccini,  
telkens vakkundig begeleid op niet minder dan zeven 
aangepaste instrumenten. 
De avond besloot met een gezellig samenzijn in de Ka-
minzimmer. 
De jaarlijkse ledenvergadering heb ik aan mij laten voor-
bijgaan, voor mij was het interessanter om de verschil-
lende masterclasses te bezoeken door de artiesten die 
de avond ervoor geconcerteerd hadden en waar Miguel 
Yisrael zich inmiddels bijgevoegd had. 
Intussen was de luitmarkt opgesteld in de balletzaal, 
waar talrijke bouwers tentoon stelden en waar men ook 
snaren en partituren kon kopen. Een gezellig trefpunt 
voor wie tussendoor even tijd had. 
De lezingen die namiddag werden gebracht door Frank 
Legl over “Johann Joachim Setzkorn und ein Corpus 
verschollener Musik für und mit Laute” over de tot nu toe 
nog niet teruggevonden collectie van meer dan 700 stuk-
ken voor luitsolo en in kamermuziek, die hofluitist Setz-
korn aan het hof van München schreef voor zijn pupillen, 
de dochters van de keurvorst. 
Hierna volgde een kindervoorstelling gebaseerd op een 
sprookje van Grimm over een koningskind helaas gebo-
ren als een ezeltje met lange oren, dat luit leert spelen, 
vervolgens de wijde wereld intrekt en toch verlost ge-

raakt van zijn betovering en uiteindelijk mag trouwen met 
zijn uitverkoren prinses. Joachim Domning, de auteur 
van deze aangepaste versie, biedt het scenario aan ter 
vertaling, er bestaat al een franse versie. Hij maakte te-
vens de prachtige decors en eenvoudige maar treffende 
verkleedattributen (zie foto’s). De spelers waren Joachim 
Domning zelf als verteller, Beate Dittmann als luitlerares 
van het ezeltje, gespeeld door Wolfgang Wiehe en Ulf 
Dressler nam de rol van koning op zich. 

Op mijn beurt mocht ik de Gentse teruggevonden manu-
scripten voor tokkelinstrumenten voorstellen en ik speel-
de hierbij drie stukken uit het Ballet van Richard op 12 
korige luit.(zie p. 15 voor meer uitleg) 
Frank Legl en Marcus Lutz brachten daarna nog een 
voorstelling van hun project omtrent de website gewijd 
aan S.L. Weiss.( http://www.slweiss.de/ ) 
Naar het avondconcert door Miguel Yisrael werd door 
ieder met spanning uitgekeken. Welke luit zou hij dit 
keer bespelen? Zoals sommigen onder jullie al weten is 
hij op zoek naar dé ideale luit om zijn repertoire te spe-
len en dit heeft hem achtereenvolgens al 7 luiten gekost, 
die hij vervolgens weer moest verkopen om de volgende 
te bekostigen. Het uitverkoren instrument werd uiteinde-
lijk een 11 korige barokluit gebouwd door Matheus naar 
een plan van Cepalak. Miguel had het instrument pas 
een week tevoren ontvangen, er stonden sinds 4 dagen 
de juiste snaren op, wat tussendoor wel wat extra stem-
werk vereiste. De muziek die hij bracht was echter su-
bliem: elke noot is afgewogen, gespeeld met een perfec-
tie ook qua dosering, hij schuwt het niet heel zacht te 
spelen en kan de toeschouwers uitermate boeien, on-
danks het feit dat Pinel en Lauffensteiner geen alledaag-
se muziek is, bleef het publiek muisstil toehoren gedu-
rende zeker een uur. Na afloop geen bisnummer zoals 
bij de vorige concerten, maar een oproep van Miguel om 
weer gezellig bij de haard in de kasteelkeuken samen 
het glas te heffen! Een voorstel dat dadelijk gevolgd 
werd, Miguel had zeker dat glas wijn verdiend na al die 
inspanningen. 
Zondagochtend moesten we vroeg opstaan, nog even 

BBBB    urg Sternberg 14-16 september 2012 
Greet Schamp 
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repeteren vooraf, want er was een soort oekumenische 
Gottesdienst, georganiseerd door de twee aanwezige 
predikanten M. Lutz en M. Rösel, (foto rechts boven) die 
tevens elk een muzikaal luitnummer ten beste gaven. 
Ook andere deelnemers aan dit weekeinde speelden en 
begeleidden op luit. Het was wel een schot in de roos, 
de kapel zat nl. afgeladen vol. Ik heb het onze parochie-
priesters tot nu toe nog niet zien doen.  (misschien een 
tip?) 
Christoph Dalitz, luitist, gitarist had enkele misdelen uit 
de katholieke ritus in “oude stijl” gecomponeerd die we 
met een ad hoc ensemble meerstemmig zongen, bege-
leid op luit. Hij stelt zijn werk trouwens gratis ter 
beschikking, echt de moeite:  
klik maar eens op  http://music.dalitio.de/  
Om 10u werden de laatste lessen gegeven, 
sommigen moesten helaas al inpakken en ver-
trekken maar toch niet vooraleer nog te spelen 
op het vrije podium. Daar kregen we een staal-
kaartje van alles wat er het afgelopen weekein-
de geoefend werd. Als bijzonderheid wil ik hier 
toch Maximilian voorstellen, de zoon van Oliver 
Holzenburg, tevens de organisator van het fes-
tival. De tienjarige knaap speelde de prelude 
en het menuet uit de suite in d klein van Silvius 
Weiss op een 13 korige barokluit (kleine men-
suur en enkel besnaard) met een muzikaliteit 
en spontaneïteit die iedereen verbaasde. Het 
was de eerste keer dat ik zo’n jong kind barok-
luit hoorde spelen, wij kennen tot nu alleen re-
naissanceluit voor kleine handjes, maar waar-
om niet? In de baroktijd leerde men toch ook 

gewoon op eigentijdse instrumenten spelen? 
Besloten werd met “Insbruck (eigenlijk was het Burg 
Sternberg) ich muss dich lassen” op luit gespeeld door 
Werner Strauch. Na een gemeenschappelijk middag-
maal ging iedereen tevreden huiswaarts. 

Meer foto’s op Burg Sternberg 14-16 september 2012  

 Miguel Yisrael        Mathias Rösel 
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Pour la première fois, j’ai pu assister à la fête du luth de la 
société allemande au château Sternberg, situé au sud-est 
d’Hanovre, et cela en valait la peine ! 
Le vendredi après-midi, les participants se sont présentés mu-
tuellement et ont formé des groupes pour jouer ensemble, le 
programme des leçons organisé, il restait le temps de 
quelques propos informels. Nous avons ensuite fait la visite du 
château, une construction du 12e siècle qui depuis la seconde 
guerre mondiale est devenue un centre de lutherie, spécialisé 
principalement en instruments anciens, sous la direction de 
Peter Harlan. Il semble que ce soit là que Sigiswald et Wieland 
Kuijken ont trouvé leurs premiers instruments dans les années 
1960. 
La première conférence a été donnée par Werner Strauch, au 
monocorde construit par lui-même, sur lequel il a essayé plein 
de tempéraments différents. Ensuite, c’était le tour de Marcus 
Lutz qui parla des « chants dans le manuscrit Wittgenstein », 
disant qu’il y avait à cette époque beaucoup plus de chants 
accompagnés au luth baroque qu’on ne le pense. Ceci illustré 
se nombreux exemples. 
Le premier concert « Os’io potessi donna » présentait de la 
musique italienne de da Crema, da Milano, Rotta et Bianchini 
interprétée par Beate Dietmann. Un jeu impeccable, pénétré 
mais aussi très musical qui fût chaleureusement applaudi, la 
deuxième partie de concert était jouée par le duo Cansonare. 
Le contre ténor sud-africain Daniell Fourie, accompagné d’un 
musicien aux talents multiples sur divers instruments à cordes 
pincées : Ulf Dressler. Ils offraient un panorama de la musique 
de Binchois à Monteverdi et Caccini, ce qui nécessita pas 
moins de sept instruments différents. La soirée se termina 
agréablement dans la Kaminzimmer. 
Je laissai tomber l’assemblée annuelle des membres au profit 
des masterclasses données par les artistes de la veille aux-
quels s’ajouta Miguel Yisrael. 
Entre temps les luthiers s’étaient installés dans la salle de bal 
qui devint aussi un point de rencontre convivial.  
La conférence de l’après-midi fut donnée par Frank Legl. Le 
sujet en était Johann Joachim Setzkorn, luthiste à la cour de 
Munich, et la collection de plus de 700 pièces écrite pour ces 
élèves, les filles du duc, collection qui a malheureusement 
disparu.  
Un spectacle pour enfants basé sur un conte de Grimm suivit : 
l’histoire d’un fils de roi né avec des oreilles d’âne et qui veut 
apprendre à jouer du luth, et qui finit par redevenir normal et 
peut épouser sa princesse préférée. Joachim Domning est 
l’auteur de cette adaptation dont il existe déjà une traduction 
française, mais il est aussi l’auteur des décors et du costume 
(voir photo). Domning assurait la narration et Beate Dietmann 
était le professeur du petit âne joué par Wolfgang Wiehe, Ulf 
Dressler jouant le rôle du roi. 
J’ai eu moi-même le plaisir de présenter les manuscrits gantois 
dont je jouai trois pièces extraites du ballet de Richard sur un 
luth à douze chœurs. 
Legl et Lutz présentèrent alors leur projet de site Weiss (http://
www.slweiss.de/). 
Le concert du soir était assuré par Miguel Yisrael. Le public 
attendait pour savoir sur quel luth il allait jouer, car Miguel est 
toujours à la recherche du luth idéal, ce qui lui a déjà coûté 
sept luths ! Finalement, c’est sur un onze chœurs de Cepalak 
qu’il joua, instrument qu’il n’avait découvert que huit jours au-
paravant et encordé depuis quatre jours. Le résultat était su-
blime, chaque note pesée et le tout bien dosé. Il tint le public 
en haleine en jouant du Pinel et du Lauffensteiner, un réper-
toire peu entendu en concert. Pas de bis, mais la demande de 

Miguel de terminer la soirée un verre à la main dans la cuisine 
du château ! Tout le monde suivit. 
Le dimanche matin, il fallait se lever tôt et vite répéter car les 
deux prédicateurs présents, Lutz et Rösel (voir photo) offrirent 
une sorte de messe œcuménique à laquelle ils ajoutèrent leur 
numéro musical, les participants ajoutant un accompagnement 
au luth. La chapelle était bondée. 
Christoph Dalitz, luthiste et guitariste avait composé quelques 
parties de messe dans le style ancien dont nous avons chanté 
la polyphonie, accompagnée par des luths. Il propose de reste 
sa musique gratuitement, voyez sur http://music.dalitio.de/ 
À dix heures, les dernières leçons pendant que certains rem-
ballaient déjà leurs bagages, mais pas sans avoir participé au 
podium libre dans lequel on eut droit à un éventail du travail 
des jours précédents. On y entendit le fils de l’organisateur du 
festival Oliver Holzenburg. L’enfant de dix ans joua un prélude 
et le menuet d’une suite de Weiss en ré mineur sur un luth à 
treize chœurs mais plus petit et à cordes simples et ce avec 
une musicalité et une spontanéité qui laissa tout le monde 
pantois. C’est la première fois que je vois un enfant si petit 
jouer du luth baroque, en général les enfants jouent plutôt du 
Renaissance. 
On termina par « Innsbruck (enfin ici plutôt Burg Sternberg) Ich 
muss dich lassen » interprété par Werner Strauch. Et après un 
repas commun de midi, chacun regagna son logis bien content 
du weekend. 
 
   M. Lutz, luth baroque 

BBBB    urg Sternberg 14-16 Septembre 2012 
Greet Schamp, traduction Christine Ballman 
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ZZZZ    efiro Torna 
G. Schamp 

Zefiro Torna met “Odeo”  
 
Opgevoerd tijdens  Laus Polyphoniae in Antwerpen.  
Gewoonweg fantastisch!  
Ga dat horen en zien als je de kans nog krijgt, een to-
taalspektakel, als je wat Italiaans verstaat is het nog be-
ter denk ik, maar de enscenering alleen al is super. Zorg 
wel voor een plaats waar je goed kunt zien want het 
speelt zich af op verschillende podia, zelf had ik wat 
lmast van de preekstoel die in de weg stond. 
Wat meer over het programma zelf: 
Antonio Molino, pseudoniem Manoli Blessi, was dichter, 
componist en theatermaker in het 16de-eeuwse Venetië. 
Zijn poëzie schreef hij in de zogenaamde 'lingua greghe-
sca': een kunstmatige mengeltaal van Venetiaanse en 
Griekse dialecten. Zefiro Torna en de dansers van Cor-
po Barocco doen de burleske inhoud van Blessi's tek-
sten herleven in de geest van de commedia dell'arte. 
 
Naast erotische liederen, lofgedichten voor zangeressen 
en parodieën op de poëzie van Petrarca en Bembo be-
vat het Libro delle Greghesche ook treurzangen op het 

overlijden van Adriaen Willaert. Voorname toondichters 
als Andrea Gabrieli, Cipriano de Rore en Giaches de 
Wert benaderen deze bonte verzameling met evenveel 
muzikale zin voor variatie. Nu eens refereren de greghe-
sche aan eenvoudige, volkse genres, dan weer leunen 
ze aan bij het verfijnde Italiaanse madrigaal. Een Pulci-
nella en een danseres nemen u mee naar de achthoeki-
ge Odeo-zaal van het palazzo Cornaro in Padua, een 
vrijplaats voor de commedia dell'arte. 
 
Uitvoerders 
Karin Modigh, dans & commedia | Luca Lomazzi, dans & 
commedia | Sigrid T'Hooft, concept & choreografie | Cé-
cile Kempenaers, cantus | Els Van Laethem, cantus | Els 
Janssens, alt | Stephan Van Dyck, tenor | Matthew Ba-
ker, bas | Marleen Leicher, cornetto | Hannelore De-
vaere, harp | Ivanka Neeleman, viola de gamba | Jurgen 
De bruyn, renaissancegitaar, luit & artistieke leiding | 
Prof. Dr. Katelijne Schiltz & Laura Moretti, research | Dr. 
Bart Van Den Bossche, taalcoaching, vertalingen 

Frank Schaffels fotografeer-
de dit beeldje in Frankrijk: 
Orbais, in de Champagne-
streek, ooit stond hier een 
grote abdij. Enkel het koor 
en transept zijn eigenlijk 
overgebleven, maar de kerk 
is helemaal in de stijl van 
Laon en Soissons ge-
bouwd. Het koorgestoelte, 
onder een dikke laag stof 
en jammer genoeg onbe-
handeld tegen memel, da-
teert van 1520-25. 
Natuurlijk : een luitspeler 
ertussen. de overige sculp-
turen waren lezende men-
sen. Ik dacht eerst dat ze 
zongen maar nee. 

LLLL    uitspelers gespot 
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Subject: "In A Medieval Garden: Instrumental and Vocal 
Music of the Middle Ages and Renaissance" -     availa-
ble again! 
Hi, 
Just wanted to let you know that my father's album "In A 
Medieval Garden: Instrumental and Vocal Music of the 
Middle Ages and Renaissance" is now available for 
download for the first time. I will be self-releasing it as a 
CD in the coming months. Please spread the word to 
lute lovers everywhere! http://lutestuff.com/music/ Thank 
you! 
Ray Buetens 
Stan Beutens was one of the founding members of the 
Lute Society of America who passed away a few years 
ago from age and complications of diabetes.  He, along 
with Diana Poulton, Donna Curry, Suzanne Bloch, Doug 
Smith, and others were responsible for resurgence of 
interest in the lute in the 20th century, first in England 
and then in the US.  I am forwarding this in case some of 
you are interested in some of the early recordings. Stan's 
son, Ray, is continuing his fathers publishing business 
here in California and has some classic and unique pub-
lications. 
Mike Peterson 
 
Wheels for theorboes 
 
Mail van 18/6 
Years and years ago I put a pair of skate board wheels 
on my theorbo case, and boy, am I glad I did! TGV: The-
orbe a Grande Vitesse! What I did was buy a (cheap) 
skateboard, change the  suspension from a stiff block of 
rubber intended to cushion a 10-year old to something 
softer (I used layers of cut-out inner bicycle tubes),  re-
move part of the inside cover, drill holes in my theorbo 
case, screw on the wheels, make the holes water tight 
by  gluing some vinyl (plastic bag) in the inside, replace 
the inside cover. Simple as that. It needs a bit of mainte-
nance once in a while (tightening the screws or oiling the 
wheels), but nothing serious. I don't own a car, so I 
wheel my theorbo around quite a lot. With the other set 
of wheels I made a gamba player happy. Friend of mine 
made a kind of contraption you can buy for double bass-
es: a little cart that holds the case, with big wheels on 
either side of the case. It's bigger, heavier and cumber-
some to (dis)engage. My wheels just stay on the case. A 
trifle heavier when I have to carry the case, but so much 
easier to wheel it around. Look at those heavy cello 
(flight)cases with wheels for inspiration. 
David van Ooijen 
 
Mail van 18/6 
Dear Richard, 
Last year I put a small hook on Lynda Sayce's theorbo 
case to take these wheels and it has been a great suc-
cess. http://www.kcstrings.com/bass-buggie It is much 
better than using skateboard wheels and deals with 
rough ground easily. Can be taken on and off as needed 

and is light but well made. I would recommend them. 
Best wishes, 
David van Edwards 
 
Wielen voor theorbes 
 

Mail van 18/6 
Vele jaren geleden zette ik een paar skateboard wielen 
aan de kist van mijn theorbe, en wat ben ik blij dat ik dat 
gedaan heb!  TGV: theorbe a grande vitesse!   
Ik ging als volgt te werk: kocht een (goedkoop) skate-
board,  verving de ophanging - een hard rubberen blok 
dat bedoeld was om tienjarigen op te vangen - door iets 
veel zachter (ik gebruikte verschillende lagen binnenban-
den van een fiets, in repen gesneden) .  Dan verwijderde 
ik een gedeelte van de binnenbedekking van mijn luitkist, 
boorde er gaten in en vees er de wielen op.  De gaten 
maakte ik waterdicht door er aan de binnenzijde een vi-
nyl (plastic) zak tegen te lijmen.  Tenslotte bracht ik de 
binnenbedekking opnieuw aan. 
Zo eenvoudig was dat!  Af en toe vraagt het een beetje 
onderhoud:  de vijzen bijdraaien, of de wieltjes oliën, 
maar niet meer dan dat.  En ik heb geen auto, dus zeul 
die theorbe-op-wielen heel wat mee.  Met de resterende 
set wieltjes heb ik trouwens een gambaspeler heel ge-
lukkig gemaakt. 
Een vriend van me bedacht een systeem dat je ook ziet 
bij contrabassen: een klein karretje waarop de kist rust, 
met grote wielen aan iedere kant.  Maar dat is groter, 
zwaarder en veel onhandiger om te bevestigen en los te 
maken.  Bij  mij blijven de wieltjes gewoon aan de kist 
bevestigd. Een ietsje zwaarder om dragen, maar zoveel 
handiger om rond te rijden.  Vergelijk maar eens met die 
zware cellokisten op wielen die je soms op een vliegveld 
ziet. 
David van Ooijen 
 
Mail van 18/6 
 
Beste Richard, 
 
Vorig jaar heb ik voor die wielen een kleine haak beves-
tigd aan de theorbo kist van Lynda Sayce, en dat was 
een groot succes. 
http://www.kcstrings.com/bass-buggie  
 
Dat is veel beter dan skateboard wielen, en is zeer  ge-
schikt voor ruwe ondergrond.  Men kan ze zonder pro-
bleem verwijderen en opnieuw bevestigen, het geheel is 
licht maar toch stevig.  Ik raad het zeker aan ! 
 
Vriendelijke groeten, 
David van Edwards 
 
 

RRRR    umeurs Geruchten @ Internet 
Vertaling Jo Van Herck 
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CCCC    d’s 
G. Schamp 

Lute Music of the Netherlands 
 
Onlangs kocht ik deze cd die in 2012 op het label Carpe 
Diem uitgekomen is en voor onze Nederlanden een aan-
tal registraties bevat die zeer welkom zijn. Het mooie 
hoesje is de reproductie van een Delftse tegel uit het 
begin van de 17e eeuw waarop een luitspeler met een 
breedgerande hoed met pluim staat afgebeeld. 
Anthony Bailes draagt deze cd op in memoriam Marian-
ne Buisseret, Vlaamse luitiste die helaas veel te vroeg 
overleden is. Hij speelt op een Paul Thomsonluit zoals 
Marianne er ook een had. 
Eerst krijg je als voorproefje zes eenvoudige stukjes uit 
het Thysiushandschrift, toeval of niet uit de reeks van 12 
die Christine Ballman in 1997 uitkoos voor de eerste pu-
blicatie van de luitacademie, die veel succes kende. 
Sindsdien is er natuurlijk de volledige facsimile die de 
NLV in 2009 uitgaf, het is ‘s werelds meest omvangrijke 
handschrift voor luit. 
Van Gregory Huwet, u wellicht bekend uit ons jaarboek 
van 2010, is er naast zijn beroemdste fantasia uit de Va-
riety of Lute Lessons nog een tweede, heel mooie fanta-
sia te beluisteren. 
Nicolas Vallet, eigenlijk Fransman van geboorte maar 
gevlucht naar de Nederlanden wegens geloofsvervol-
ging, wordt vertegenwoordigd met een prelude, het be-
kende "Onder de lindegroene , Pavanne en forme de 
plainte en het Chançon angloise". 
De Antwerpse Joachim van den Hove, naar Leiden ver-
huisd om wellicht dezelfde religieredenen krijgt de mees-
te aandacht met maar liefst elf stukjes, en als besluit zijn 
er nog de drie vrolijke dansjes van E. Adriaenssen 
"Canson Englesa" - "Altra Canson Englesa" – "Saltarello 
Englesa". 
Tony speelt op een rustige, eenvoudige manier die res-
pect afdwingt ondanks de zeer wisselende moeilijkheids-
graad van deze selectie. 
Het doet ons plezier een nummering te ontwaren van de 
“Collected lute Music of van den Hove” door Jan W. Bur-
gers. Dat betekent dat deze allesomvattende uitgave 
(een biografie en geannoteerde uitgave) niet lang meer 
op zich zal laten wachten, volgens de laatste berichten 
wordt ze voorgesteld in Utrecht op het komende luitfesti-
val eind augustus 2013. 
CD-16289 total time 60:16 prijs 18,50€  
www.carpediem-records.com 

Musique pour luth des anciens Pays-Bas. 
 
Cet enregistrement, que l’on doit à Anthony Bailes et 
paru en 2012 sur le label Carpe Diem, était particulière-
ment attendu. La couverture du livret reproduit un carre-
lage de Delft du 17e siècle, sur lequel est représenté un 
luthiste chapeauté. Anthony Bailes dédie cet enregistre-
ment à Marianne Buisseret, luthiste flamande disparue 
prématurément. Il joue sur un luth de Paul Thomson, 
identique à celui sur lequel jouait Marianne Buisseret. 

 
L’album s’ouvre sur six pièces simples extraites du ma-
nuscrit Thysius. Hasard ou non, elles font partie de la 
série de douze œuvres éditées en 1997 par Christine 
Ballman pour l’Académie Belge du Luth, et qui ont connu 
un important succès. Depuis lors, La Société Néerlan-
daise du Luth a publié un facsimile de l’ensemble de ce 
manscrit capital. 
 
Gregory Huet, que vous avez peut-être découvert dans 
notre Yearbook de 2010, est représenté par deux fantai-
sies. L’une d’entre elle, particulièrement connue, est ex-
traite du « Variety of Lute Lessons ». 
 
Quelques œuvres de Nicolas Vallet, français exilé aux 
Pays-bas pour des raisons religieuses, sont ensuite in-
terprétées : un prélude, le célèbre « Onder de linde-
groen », la « Pavane en forme de complainte » et une 
« Chançon angloise ». 
 
Anthony Bailes poursuit avec onze très belles pièces de 
Joachim van den Hove, anversois installé à Leiden pour 
des raisons vraisemblablement similaires à celles de 
Vallet.  Trois danses de caractère enlevées, signées 
Adriaenssen, clôturent l’ensemble. 
 
Anthony Bailes adopte un jeu calme et simple, emprunt 
de respect pour les œuvres abordées. Il rend de manière 
très pertinente le caractère et les difficultés techniques 
parfois très différents d’une pièce à l’autre. Voilà une 
belle découverte, et un répertoire qui reste encore à ex-
ploiter ! 
 
Cd-16289, durée totale 60 :16. Prix : 18,50 euros. 
 

Los Ministriles in the New World  

Navona Records, 2012, NV5875 
Toe-tapping and finger-snapping rhythms in the 
many villancicos, dances, fantasias, and motets that 
grace this latest Piffaro album, as The Spanish wind 
players travel to the New World!  

Voornamelijk in bezetting voor blazers maar ook met 
enkele leuke arrangementen voor harp en gitaren is 
deze Zuid-Amerikaanse oude muziek een gelegenheid 
om dit repertoire beter te leren kennen. 
info@piffaro.com   http://

piffaroipower.ipower.com/ 
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RRRR    egina is een geit 
Jo Van Herck 

Regina is een geit.  Tot voor kort, wat zeg ik, tot gisteren 
namiddag nog, was ze geen geit.  Zij was integendeel 
het mooiste, liefste schepseltje dat ik ooit zag. 
Maar wat ze gisteren zei vergeef ik haar nooit.  Eerst 
lachte ze om mijn Milanees accent en noemde mij 
"piccolo contadino del nord".  De geit !!!  Weet ze niet 
dat haar eigen Sublime Venezia precies even noordelijk 
ligt als mijn geboortestad, en bovendien is mijn papa 
allesbehalve een "contadino", een boer.  Hij is een ver-
domd goede muzikant !  Benedetto Canova is een naam 
die aan het hof van de Sforza's klinkt als een klok. 
Maar dat is niet alles;  toen ze hoorde dat Carpaccio mij 
had uitverkoren om te figureren op één van zijn schilde-
rijen, kwam ze niet meer bij.  Jij ? figurant op een werk 
van de grote maestro Vittore ?  zocht hij eigenlijk een 
jongen of een meisje ?  En weet die man wat een wie-
belkont je bent, geen twee minuten ga je kunnen stilzit-
ten, het zal vlug gedaan zijn met poseren !  Zo ging ze 
maar verder, haar overduidelijke jaloezie kwetste me en 
ze is mijn vriendin niet meer.   
Toch heeft ze een punt;  stil zitten is niet echt mijn ding.   

= = = 
Wat een geluk !!!  De maestro kwam gisteren op bezoek 
in de herberg waar ik met mijn papa en broer verblijf.  Hij 
wist dat we op weg zijn naar Rome maar ook dat papa 
een paar maanden in Venetië wil blijven, proberen daar 
werk te vinden en contacten te leggen (papa sloot al 
vriendschap met een heel vriendelijke man die Marco 
Dall'Aquila heet en schitterend luit speelt;  
die beloofde hem te introduceren bij signor 
Petrucci, een drukker van wie gezegd 
wordt dat hij aan prachtig gedrukte luitboe-
ken werkt). 
Toen sr. Carpaccio hoorde dat ik met de 
luit overweg kan, vroeg hij me een paar 
stukjes voor te spelen.  Ik was behoorlijk 
zenuwachtig en zat verkrampt een veel te 
moeilijke variatie op La Bernardina te spe-
len, toen hij plotseling SUFFICIENTE riep.  
Ik schrok me rot en dacht dat ik het verkor-
ven had.  Maar op vriendelijke toon zei 
toen de grote schilder: SPEEL nu luit !  zet 
je gemakkelijk, vergeet mij en je papa en 
de lastige tabulaturen.  Het instrument dat 
je vasthoudt is te groot voor jou, maar trek 
je daar niets van aan.  Geniet, zoek ak-
koorden, speel het eerste dat in je opkomt.  
Francesco da Milano, ik ben geen muzi-
kant maar herken een groot artiest wan-
neer ik er een zie.  Jij wordt een van de 
heel groten, maar nu ben je nog klein en 
dat is geen schande.  Zet je gemakkelijk, 
begin opnieuw en ik herhaal: zwoeg niet, 
speel ! 
En dat heb ik gedaan.  En zo heeft Car-
paccio me geschilderd.  Of iemand mij ooit 
zal opmerken weet ik niet, want alles draait 
natuurlijk om de heilige madonna en het 
kind.  Maar één ding is zeker: Sylvestro, 

die naast me zit en kromhoorn speelt, en Andrea met de 
vedel zitten er allebei heel onnozel bij, heel onnatuurlijk.  
Ik, ik geniet ! 

Repliek op de arrogante verklaring van het kind mid-
den onderaan het schilderij  "Prezentatie van Jezus 
in de tempel" door maestro Vittore Carpaccio, door 
het kind links onderaan het genoemde schilderij. 
 
 
Francesco is een oen.  Tot voor kort, wat zeg ik, tot gis-
teren namiddag nog, was hij geen oen.  Hij was integen-
deel de beste, allertrouwste vriend die ik ooit had. 
Maar wat hij gisteren zei vergeef ik hem nooit.  Hij ver-
telde jullie uitgebreid over de schilder Carpaccio die hem 
vroeg om te figureren op een van zijn belangrijke schil-
derijen.  Hoe aanmoedigend die grote meester was, en 
hem vroeg om ontspannen te zitten luit spelen in plaats 
van verkrampt dat grote instrument te betokkelen. 
Welnu, hij mag ze houden, zijn plankenkast met katten-
darmen erop.  "Ik herken een groot artiest wanneer ik er 
een zie".  Hoe verwaand kan je zijn !  " Of iemand mij 
ooit zal opmerken weet ik niet";  vast niet, klier !  Want jij 
zit daar ongeïnteresseerd te monkelen, je van de ma-
donna en het kind niets aan trekkend.  Terwijl Andrea en 
ik ons strikt houden aan de nobele pose die maestro 
Carpaccio ons opdroeg.   
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Dat de grote schilder mij vroeg om kromhoorn te 
spelen en geen blokfluit, wat ik veel beter kan, vind 
ik jammer.   Want mocht hij mijn blokfluitspel heb-
ben gehoord, voorzeker had hij gezegd "Sylvestro, 
ik herken een genie wanneer ik er een zie".  Jij 
Francesco, jij geniet.  Maar ik voorspel dat binnen 
driehonderd jaar niemand nog Francesco da Mila-
no zal kennen;  Sylvestro Ganassi daarentegen ... 

 
Dag Allemaal, 
Ondertussen is het alweer herfst...   
Maar kijk, met enige vertraging is hier onze eerste 
nieuwsbrief! Het is een erg drukke zomer geweest: een 
heel aantal concerten, waaronder een gesmaakt optre-
den voor de klassieke zender France Musique (live van-
uit Parijs), de voorbereidingen van het komende con-
certseizoen, ... En er staan alvast ook een paar heel 
fijne gebeurtenissen gepland voor de heel nabije toe-
komst!  
Maar voor we die verklappen brengen we graag verslag 
uit van de concerten in Venetië begin juli. Die waren een 
belevenis om nooit meer te vergeten! Prachtige, inspire-
rende locaties, een schitterende ontvangst en vooral een geweldig enthousiast publiek! Als u de zomersfeer graag nog even 
vasthoudt, wordt u het reisverslagje van Lieselot en de fotoreportage van Tom Roelofs erg warm aanbevolen! U kan hiervoor 
ook steeds terecht op onze facebook-pagina. 
Aan het Venetië-verhaal is meteen ook onze eerste fijne aankondiging verbonden: Bel Ayre werd meteen na afloop van het 
tweede concert in juli opnieuw uitgenodigd door het Venetian Centre for Baroque Music! En ondertussen is het alweer bijna zo-
ver,  namelijk op vrijdag 28 september! Dit keer gaat het om een concert buiten de festival-programmatie, in samenwerking met 
de exclusieve Fondazzione Prada. We zijn nu te gast in het Ca’ Corner della Regina Dit is één van de grootste en mooiste pa-
lazzi van Venetië aan het Canal Grande! We kijken er echt enorm naar uit!  
Verder is in het najaar van 2012 een eerste volwaardige opname gepland op het Belgische label Le Bricoleur. Deze opname 
zien we als een mooie bekroning van onze eerste 2 jaren op het podium. Tegelijk wordt het ook een blik op de toekomst: rond 
onze vaste kern als trio zullen we vanaf nu regelmatig gastmuzikanten uitnodigen. Na enkele geslaagde experimenten in grotere 
bezetting was de verleiding gewoon te groot!  
Tenslotte nog een nieuwtje voor zij die erbij waren tijdens de try-outs, op 4 en 5 juli in het Huis Happaert te Antwerpen. BOX 
Office VZW, de organisatie waarop we toen klonken, staat ondertussen ook officieel op poten. Voortaan is de werking van de 
ensembles Bel Ayre en BOX - baroque orchestration X dus ook structureel verzekerd en onderbouwd.  
En daarbij zal het Huis Happaert bovendien een belangrijke rol blijven spelen! Vanuit wederzijdse interesse werd besloten el-
kaars werking te ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van het opluisteren van events van Huis Happaert, of bijvoorbeeld via 
het huisvesten van de buitenlandse artiesten die BOX of Bel Ayre uitnodigt. U hoort hier binnenkort ongetwijfeld meer van... 
 Hou onze website dus in de gaten, en graag tot meer nieuws! 
Hartelijke groeten, 
Bel Ayre 
Lieselot, Pieter & Pieter Theuns 

 

BBBB    el Ayre 
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VVVV    
ergeten muzikaal erfgoed weer doen klinken.” 
Een onderzoek van een verzameling met tabulaturen in handschrift bewaard in 

de Gentse universiteitsbibliotheek  Greet Schamp 

In de Gentse Universiteitsbibliotheek bevinden zich acht 
tabulatuur-manuscripten, tot voor kort gecatalogeerd als 
‘luithandschriften 17e en 18e eeuw.’ Deze benaming is 
incorrect, daar deze verzameling partituren bevat muziek 
in handschrift voor verschillende instrumenten. In concre-
to betreft dat drie tabulaturen voor vierkorige diatonische 
cister, een bundel in alfabetto voor barokgitaar, twee ta-
bulaturen voor barokharp, en twee tabulaturen voor twee 
soorten barokluit.  
Deze verzameling bevat enkele zeer zeldzame stukken 
voor de Zuidelijke Nederlanden. 
Drie van de Gentse handschriften zijn voor diatonische 
cister, een wijdverbreid volksinstrument in de zestiende 
eeuw en toch is hiervan zeer weinig in handschrift be-
waard. De titels verraden een oorsprong in de Nederlan-
den, er zijn vele concordanties met het Thysiushand-
schrift en Phalesiusdrukken. Gelijknamige liederen staan 
vermeld in het Boeck der Gheestelijcke Sanghen van 
pater Lucas Van Mechelen.  
De twee folio’s tabulaturen voor barokharp (cifra de arpa) 
zijn voor de Spaanse Nederlanden uniek in hun soort. 
Eén lied kan mogelijk in verband gebracht worden met 
Constantijn Huygens. 
De bundel met alfabetto voor barokgitaar blijkt enig in 
België te zijn. Dit lettersysteem, vergelijkbaar met de ak-
koordsymbolen in de popmuziek, maar wel met totaal 
andere betekenis van de letters, gaf de mogelijkheid aan 
amateurs om snel te leren begeleiden, men wou af van 

de tabulatuur, die te ingewikkeld was (!). Toch keerde 
men hiernaar terug, getuige dit fragment waar men in 
Italiaanse tabulatuur toch weer melodie noteert gecombi-
neerd met alfabettoletters. 
Het belangrijkste van deze acht handschriften is onge-
twijfeld het Ballet van B. Richard, tevens de enige met 
naam genoemde componist. Het is een intabulatie voor 
twaalfkorige barokluit van een verloren gewaand ballet, 

uitgevoerd aan het Brusselse hof van aartshertog Leo-
pold Willem (1647-1652). Het is geschreven in een zeer 
zeldzame stemming, het tweede anonieme handschrift 
voor barokluit staat daarentegen in de gebruikelijke Dm 
stemming. 

Tot mijn ontdekking in december 2011, bleven al deze 
handschriften vrijwel onbekend en werden ze nooit nader 
onderzocht noch opgenomen in de RISM of enige vakca-
talogi. Met mijn doctoraatsonderzoek wil ik niet alleen de 
historische en musicologische kant verduidelijken maar ik 
wil tevens vanuit het praktische standpunt als uitvoerend 
musicus, de muziek na vier eeuwen weer tot klinken 
brengen. Een doctoraat in de kunsten is daar de geëi-
gende vorm voor, prof; H. Meeus van de afdeling Lette-
ren van de Universiteit Antwerpen schraagt zich als pro-
motor achter dit onderzoek.  

De combinatie van een grondige historische studie, uit-
voeringspraktische analyse, én artistieke uitvoering van 
deze partituren kan waardevolle inzichten opleveren over 
het gebruik en de evolutie van de verschillende tabula-
tuursystemen, en de uitvoeringstechnische aspecten 
voor de vier betreffende instrumenten. Een onderzoek 
gebaseerd op de praktijk laat ook toe een antwoord te 
formuleren op artistieke vragen wat betreft de uitvoering 
van versieringen en ritmische interpretaties. Bovendien 
kunnen door een vergelijkende studie met soortgelijke 
manuscripten en door middel van het traceren van con-
cordanties, de mobiliteit en migratiegeschiedenis van dit 
muzikale materiaal en van de handschriften zelf in kaart 
worden gebracht. Al deze inzichten kunnen bijdragen tot 
onze kennis over de muziekpraktijk in de zeventiende en 
achttiende-eeuwse Zuidelijke Nederlanden. In ons jaar-
boek van 2012 krijgt u een uitgebreid artikel hierover. 
 
 
Eindnoten: 
(1) De incorrecte catalogering in de bibliotheek van de UGent werd 
inmiddels rechtgezet door collectiebeheerder H. Defoort. (cf. email van 
27/2/12: “De extra metadata die we dankzij u konden toevoegen in onze 
catalogus werden effectief al verwerkt.”) 
(2) zie Nederlandse Liederenbank 
(3) Cf. Rasch, R.: correspondentie van C. Huygens met S. Chièze in 
Madrid over het zenden van tabulatuur en met vermelding van dezelfde 
titel als van een lied in het Gentse handschrift  
(4) Na een tip van Karel Moens, conservator van het Vleeshuis, waar-
voor ik hem van harte dank. 
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 Dutch Lute Society and Early Music Festival Utrecht 
  
Dear Lutefriends, 
  
In March of this year I have e-mailed you about the Inter-
national Lute Festival and Symposium that will take 
place in August 2013 as part of the Early Music Festival 
in Utrecht.  
In order to apply for the necessary funding we need to be 
able to present a more or less detailed programme. I 
therefore ask you to let me know what your contribution 
to the Festival will be.  
Below you find an overview of the programme. 
  
Symposium 
Depending on the number of contributions the Lute Sym-
posium ( subject “the Lute in the Golden Age”) will take 
one or two days. You will hear more about this next 
month.  
  
Lute Festival, lessons, presentations, exhibition, 
children’s programme, sales exhibition 
The festival will include concerts organized by the Early 
Music Festival Utrecht, master classes, speed lessons 
for people  that would like to try a lute and a concert for 
children (and their parents). There will also be presenta-
tions of the new Vallet facsimile, a (popular) book about 
the lute in the Golden Age, with which we hope to reach 
a wider public. We also hope to present  the collected 
works of Joachim van den Hove edited by Jan Burgers. 
The Catharijneconvent  museum in Utrecht will  organize 
an exhibition of Early Music prints, including Vallet. 
Lute makers and publishers are invited for the general 
three-day Early Music sales exhibition during the  festi-
val. The Lute Societies will have room to present them-
selves and their publications etc.  free or charge, for one 
day.  
We will invite a lute maker to show the public how a lute 
is made. 
  
Main programme Early Music Festival 
For the concerts organized by the Early music Festival 
there  is still room for suggestions.  
  
Fringe 
In the Early Music Festival there is a fringe series, in 
which young professional players can give a concert (45 
minutes). For information about the Early Music Festival 
Utrecht, the concerts they organize and the fringe series 
you can look at their website: www.oudemuziek.nl 
  
  
Contribution Lute Societies 
International Lute Orchestra 
We would like to replicate the International Lute orches-
tra as in Vicenza in April this year. (You can find this on 
You Tube). So we would like to invite as many players as 
possible to participate. 

We will send  more information at a later time. 
  
Contemporary Music 
Another thing we would like to organize is a combined 
concert -discussion about contemporary music for the 
lute. Several Lute Societies published some music, but 
we rarely hear any. 
The question is what we should do, to make the lute not 
just an Early Music instrument, but also a contemporary 
instrument  in order to attract more (young) people.  
We will ask a non-lute player to lead this meeting. If you 
have any suggestions for a speaker or player for this, 
please let us know. 
   
We would like to invite you to contribute to one of the 
elements  mentioned above:  

·         the symposium; 
·         the lute orchestra (professional players who 

travel with a theorbo can probably have their 
travelling cost partly compensated, further infor-
mation will follow at a later date); 

·         a lute player for the meeting about contempo-
rary music (presentation not to exceed 25 
minutes); 

·         some other contribution in the form of a con-
cert (no longer than 50 minutes) or a lecture  (no 
longer than 40 minutes), or a combination of 
both; 

   
As explained at the beginning of this e-mail, we have to 
make an application for subsidy, in order to be able to 
pay for the festival. Without this extra funding we cannot 
organize the festival as we would like. The application 
has to be made this month. I now know that it is neces-
sary to present a more detailed programme along with 
the application. The details must include names of the 
participants and title of the contribution. At this moment 
this information is only needed for the application. If at a 
later date changes have to be made, this is of course 
possible, as long as your choice of contribution stays the 
same. 
  
Please let me know as soon as possible if you will take 
part in the Lute Festival and what your contribution will 
be. If you have any questions, please do not hesitate to 
ask. Questions or suggestions for the Lute Festival can 
be sent to Ciska Mertens (address below). 
  
I’m looking forward to your reply and hope we will be 
able to organize a memorable festival. 
  
Best wishes to all of you, 
  
Ciska Mertens 
Nederlandse Luitvereniging 
cmertens@worldmail.nl 
 

FFFF    ourth International European Lute Festival Utrecht 2013    
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LLLL    e joueur de luth, bulletin de la SFL, numéro de septembre 2012    

New items published by  TREE  EDITION          October 2012    
 
JOHANN ANTON GRAF LOSY (1650 - 1720) : PIECES FROM THE NEW YORK MS edited by Michael Treder  
The edition comprises 142 solo lute pieces by Losy, Eckstein/Adlersfeld and others from the manuscript US-NY 
pMYO (New York Public Library at Lincoln Center).  
Also a large preface on the composers of the music (in German language) and full concordances.     
French tablature / Baroque tuning / 195 pages / 2 volumes / Euro  40.- 
 
FANTASIAS & RECERCARS FOR RENAISSANCE LUTE  Vol. III 
collected, transcribed and edited by John H. Robinson  
This edition is the third in a series of fantasias and recercars transcribed into French tablature from sources in Ger-
man lute tablature. The present volume includes all of the fantasias and recercars (92 lute solos) in manuscripts 
notated in German tablature dated between c.1580 and c.1620, including all of the genre from three of the largest 
German manuscripts, the so-called Dlugoraj, Wurstisen and Donaueschingen lute books.  
The music includes many excellent examples of the genres. The contents range from recercars from earlier in the 
16th-c to more complex imitative fantasias by masters of the high renaissance. 
Renaissance tuning / French tablature / 165 pages / 2 volumes / Euro  40.- 
 
ANTOINE CARRÉ: LIVRE DE GUITARRE, PARIS 1671 The book is titled Livre de Guitarre Contenant Plusieurs 
Pièces...Avec la Manière de Toucher Sur la Partie ou Basse Continue, published in Paris in 1671. It contains 
17 solo pieces for Baroque Guitar and 14 explanation charts for continuo playing on Barqoue Guitar after figured 
bass. 
French tablature / Baroque Guitar tuning / Euro 20.-  
 
Send your orders to albertreyerman@kabelmail.de 
Please find the complete catalogue of lute music at www.tree-edition.com 
TREE  EDITION / Albert Reyerman / Finkenberg 89 / 23558 Luebeck / Germany 

EEEE    ditions 

Un numéro copieux se 48 pages pour cette rentrée de 
septembre !  
Bertrand Bayle nous propose un entretien avec Hopkin-
son Smith, sous-titré « le poète suprême du luth ». 
Quarante années de carrière, sur lesquelles revient 
Hopkinson Smith, il déclare que la pureté du son reste 
un élément essentiel pour lui, et qu’il tente de se rap-
procher le plus possible du chant. Pour lui, il est égale-
ment essentiel d’analyser la musique, même avant de 
l’avoir jouée, de lui donner en quelque sorte une voix 
pour en comprendre le phrasé musical. Il revient aussi 
sur son enseignement et là aussi il demande à l’étu-
diant de chanter la phrase, puis de la jouer pour arriver 
à être le plus proche du vocal dans l’instrumental. Il 
explique ensuite que s’il joue d’un instrument — luth 
Renaissance, baroque ou vihuela — à chaque fois il 
oublie les autres styles musicaux et il prend énormé-
ment de temps pour être parfaitement à l’aise avec 
l’instrument. Ses projets pour l’avenir proche : enregis-
trer les trois premières suites pour violoncelle de Bach 
sur un théorbe allemand. 

Pascale Boquet signe un article pédagogique et stylis-
tique sur comment accompagner une chanson dimi-
nuée. Elle prend deux exemples célèbres : « Susanne 
un jour » de Lassus et « Ancor che col partire » de Ci-
prien de Rore. Elle souligne le fait que celui qui joue les 
diminutions est obligé de ralentir le tempo de la chan-
son et que la partie de luth devient alors décousue par 
les valeurs trop lentes. Elle nous donne des pistes pour 
« remplir » le vide et faire se répondre la voix diminuée 
et le luth, ajouter des diminutions dans les reprises… 
Le tout, tablatures à l’appui. 
Stéphane Bombino nous présente la première partie 
d’un article sur les danses italiennes autour de 1600. Il 
détaille les sources, le répertoire et la relation danse-
musique. 
Suivent les recensions de concerts, de Cds, de parti-
tions et livres, et plein de photos souriantes de musi-
ciens au cœur de l’été. 
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OOOO    ver romans met de luit - of haar bespeler - in de hoofdrol 
Jo Van Herck  

In het boek dat ik aan het lezen ben heeft de hoofdfi-
guur een passie voor de luit en haar muziek.  En omdat 
ik er van uit ga dat velen van jullie het prettig vinden om 
fictie te lezen waarin luitmuziek aan bod komt, volgend 
kort overzicht: 
 
1) Rose Tremain (1999): "Music & silence"  
E: Publisher: Vintage 
ISBN 00-992-6855-8 
NL: "Muziek en stilte" 
Uitg. De Geus 
ISBN 90-445-0821-0 
Het verhaal speelt zich af rond 1630 aan het hof van de 
koning van Denemarken.  De jonge Engelse luitspeler 
Peter Claire komt in dienst van het hoforkest kort nadat 
de grote John Dowland er vertrokken is.  Claire is een 
heel ander type dan de sombere Dowland, die voortdu-
rend met iedereen in de clinch ging, koning Christiaan 

inbegrepen.  Hij brengt het tot vertrouwensman van de 
vorst.  
Wat niet wegneemt dat hij een allesbehalve prettig le-
ven heeft: het orkest is gedoemd te repeteren en zelfs 
uitvoeringen te brengen in een ijskoude ruimte onder 
het paleis, waarbij via een ingenieus systeem van bui-
zen de klank onvervormd tot in de koninklijke ruimte 
wordt gebracht.  Een gadget waar de verkleumde musi-
ci evenzeer onder lijden als hun instrumenten. 
Bovendien zijn verliefdheid en intriges nooit ver weg... 
 

FR: "Musique et silence" Ed. Plon ISBN 22-591-9121-5 
Ce roman nous emmène à la cour du Danemark vers 
1630. Le jeune luthiste anglais Peter Claire intègre l’or-
chestre de la cour peu de temps après le départ de 
John Dowland. D’un caractère moins tourmenté que 
Dowland, Peter Claire nous fait découvrir les conditions 
de travail des musiciens, conditions parfois pénibles. 
Les musiciens sont ainsi obligés de jouer dans des 
caves glaciales, depuis lesquelles un réseau de tuyaux 

transmet la musique exécutée jusque dans les apparte-
ments royaux ! On imagine sans peine les difficultés 
des luthistes, et les dommages subis par leurs instru-
ments ! « Musique et silence » évoque aussi, bien en-
tendu, les intrigues et histoires d’amour qui animent la 
vie de la cour… 

 
2) Helmut Krausser (1993): "Melodien" 
D: Paul List Verlag 
ISBN 34-717-7988-4 
 
NL: "Melodieën" 
Uitg. De Geus  ISBN 90-445-0537-8 
 
FR: "Mélodies" 
Ed. Seuil   ISBN 20-204-2802-4 
 
In dit boek van ruim 900 bladzijden - geschreven door 
een ex-punkzanger, clochard, en operafigurant - leren 
we de magiër en alchemist Castiglio kennen,  een boei-
ende figuur die op zoek gaat naar muziekmet magische 
kracht.  Na jarenlange studie bouwt hij een collectie van 
26 melodieën, ieder met hun eigen kwaliteit en macht, 
en lijkt zijn doel te hebben bereikt. 
Deze kanjer van een roman - ik ben ongeveer halfweg - 
is soms een harde dobber.  Maar doorbijten loont, je 
leert er enorm veel over de Italiaanse renaissance, en 
vrijwel alle figuren en gebeurtenissen die een rol spelen 
zijn historisch juist (ondanks het beroep van Castiglio is 
dit absoluut geen "fantasy" roman).  Ondermeer de lui-
tisten Giovanni da Crema en Antonio Rota hebben een 
bijrolletje. 
Wat dacht je van een passage als "Vlak voordat het 
donker werd, zat Castiglio te studeren op een frottola 
van Trombocino in een intabulatie voor luit.  Een prach-
tig stuk, dat hij tijdens een reis door Mantua had opge-
pikt.  Het deed juist de ronde in Italië.  Talloze teksten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasteel Rosenborg in 

Kopenhagen 

Kasteel Kronborg in Helsingör Denemarken 
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werden erop gedicht, waarschijnlijk vanwege het zeer 
goed in het gehoor liggende, smachtende beginmotief."  
Of nog (over da Crema en Rota die eindeloos een korte 
melodie moeten herhalen): "Elke luitist had recht op een 
rustpauze van twee minuten per halfuur.  Ondertussen 
moest zijn collega maximaal forte spelen.  Andrea hield 
als verfrissingen wijn, water en zachte vruchten gereed - 
perziken, pruimen, abrikozen - die soorten namelijk die 
je zonder veel lawaai kunt eten.  De luitisten lieten zich 
alles welgevallen.".  
Zoals gezegd, geen eenvoudig boek maar beslist de 
moeite. 
 
3) Audrey Kemp: "The Orpheus Books (A literary fan-
tasia on the life of the lutenist John Dowland, a specula-
tive biography)" 
http://easyuweb.easynet.co.uk/~orpheus/theob0.htm 
of 

http://www.scribd.com/doc/18092265/The-Orpheus-
Books 
Deze biografie van John Dowland, die zoals de onderti-
tel zegt niet bedoeld is als muziekwetenschappelijk do-
cument maar wel als "literaire fantasie", is bij mijn weten 
nooit als boek gepubliceerd.  De dochter van de auteur 
heeft ze destijds op het internet gezet en ik heb het na-
gekeken: ze staat er nog. 
Ooit heb ik die dochter gevraagd of het OK is als ik een 
Nederlandse vertaling maak, en zij antwoordde vriende-
lijk dat ze vereerd zou zijn als de tekst van haar moeder 
ook in ons taalgebied beschikbaar komt.  Maar eerlijk 
gezegd, ik ben er nog niet aan toe gekomen.  Misschien 
ooit ... 
Mochten jullie intussen weet hebben van andere romans 
met ons geliefd instrument in een glansrol, geef dan via 
dit tijdschrift een seintje want (ondermeer) ik ben zeker 
geïnteresseerd ! 

SSSS    chloss Brake, Lemgo 
G. Schamp 

Minerva en de muzen op de Helikon 

 

Hans Rottenhammer 1564-1625 

 

Venetië rond 1603 

Olie op koper 

 

 

 

Salome voor Herodes Matth. 14,  1-12 

 

Paul Vredeman de Vries 1567-1617 &  

Frans Francken de J 1581-1642 

 

Amsterdam 1613 

Olie op hout 

 

Staff Stifftung , Lemgo 

Gebruik makend van mijn bezoek aan Burg Sternberg, bezocht ik 
het nabijgelegen museum in het kasteel Brake in Lemgo. 
Uiteraard viel mijn oog op enkele bijzondere schilderijen met luiten 
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De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,  

17 Av. Dr. Decroly, 1180 Bruxelles-Brussel 

IBAN BE53 3101 2936 5653         Bic: BBRU BEBB  

mededeling: 
Hernieuwing lidgeld 2012 

- 25.00 EUR (België)  

- 30,00 EUR (Buitenland)  

- 30,00 EUR of meer (erelid) 

- 10,00 EUR (student)  

op rekening 310-1293656-53 

communiqué : 
Cotisation 2012 

- 25,00 EUR (Belgique)  

- 30,00 EUR (étranger)  

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

- 10,00 EUR (étudiant)  

sur le compte 310-1293656-53 

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 : 310-1293656-53 
 

Les articles publiés n'engagent que la responsabilité de leurs 
auteurs . 
De artikels verschijnen onder de verantwoordelijkheid van de 
auteurs. 
 
Uiterste inzenddatum copy voor de nieuwsbrief van de-
cember is 1  november 
Avant le 1 Novembre  on doit recevoir vos annonces pour  
Décembre. 

Sommige lezers hebben helaas hun lidgeld nog niet vernieuwd, 
dit is meestal zonder slechte bedoeling, dus mensen die mo-
menteel twijfelen of ze al dan niet lid zijn, sturen best een mailtje 
naar penningmeester Ariane Renel, die kan verifiëren. 
Als lid krijgt u 4 electronische nieuwsbrieven als we uw mail-
adres mogen weten en het gedrukte jaarboek dat eerder musi-
cologische artikels bevat van blijvende waarde. 
Dank bij voorbaat ! Greet Schamp 

OOOO    proep betaling 

AAAA    ppel cotisations 

Nous remercions ceux d'entre vous qui ont déjà payé leur cotisation. Pouvons-nous demander aux autres de bien 
vouloir verser leur contribution pour 2012, 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 Ariane Renel qui pourra vous fournir l'information. 
Les membres reçoivent 4 newsletters par an, comme celle 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 

Ariane Renel <ariane.renel (at) gmail.com> 

Thésorier 

Penningmeester 


