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Ce numéro de juin vous annonce plusieurs festivités de musique ancienne
plus ou moins proches. Tout d’abord, la toute dernière Journée de la musique
ancienne à la Commanderie d’Alden Biesen, en fin juin. La formule changera
l’année prochaine. Ensuite, le nouveau festival du luth européen qui se tiendra fin août à Utrecht et déjà l’annonce de notre prochaine Journée belge du
luth, probablement à Woluwé-Saint-Lambert comme les années précédentes.
Attention, celle-ci reprend ses quartiers au mois d’octobre : ce sera le 20 octobre 2013, à noter d’ores et déjà dans vos agendas. Le programme définitif
n’en est pas encore arrêté, mais nous espérons vous surprendre en élargissant notre horizon luthistique…
Nous restons aussi ouverts à toutes suggestions pour l’organisation de la
journée, la newsletter ou le yearbook. Prenez contact, n’hésitez pas !
Merci à ceux qui ont déjà soutenu l’association en payant leur cotisation. Pour
les retardataires, n’oubliez pas que votre contribution nous permet d’organiser
la journée annuelle et la publication du yearbook. Merci d’avance et passez
un excellent été !
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V

an de redactie
Greet Schamp
Vice voorzitster

Beste lezers,
We danken alle trouwe leden die hun financiële bijdrage
gestort hebben, voor wie dit nog vergat staan de instructies
op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief. We hopen
jullie talrijk te ontmoeten op het komende luitfestival eind
augustus in Utrecht en anders op onze eigen jaarlijkse luitdag in Brussel, dit keer op 20 october 2013. Het programma
ligt nog niet helemaal vast, maar neem regelmatig eens een
kijkje op onze webstek, zo blijft u op de hoogte van de allerlaatste nieuwsjes. Zijn er nog ‘luit’vragen, of hebt u zelf een
bijdrage voor onze volgende nieuwsbrief dan vernemen we
dit graag. Een zonnige zomer!
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genda :
http://www.lute-academy.be/xlagenda327-nl/

01/06/2013 17:00 Au Trésor de la Cathédrale de Liège, Rue Bonne-Fortune, 6, 4000 Liège Concert SWEETER
THAN ROSES présente « Airs de cour et de jardin » Véronique WILLEMAERS: Chant, Agnès TAMIGNAUX: Luth
et Théorbe, Susan HOUTMAN : Viole de gambe, info@tresordeliege.be 0484 606 110, Entrée : 8€
26/06/2013, 15:00 ANTWERPEN: Il bell'humore - “A Lieta Vita”: Antonio de Cabezón, Giulio Caccini, Johann Hieronymus Kapsberger, Adriaan Willaert
28/06/2013, 20:00 BRUXELLES: Rolf Lislevand - guitare baroque, théorbe
29/06/2013, 14:00 BRUXELLES: Portraits de femmes - Rolf Lislevand, Philippe Pierlot

04/07/2013 19:00 Concertini des Jardins de la Caféière, rue Puits-en-Sock 4020 Liège Sweeter than Roses (duo
chant et luth) Véronique Willemaers: chant, Agnès Tamignaux: luth renaissance, Airs de Cour et de Jardin Tél:
04/3435685 concertinicafeiere@gmail.com http://concertinicafeiere.skynetblogs.be/
20/07/2013, 20:00 NASSOGNE: Scherzi Musicali - How pleasant ’tis to Love! (Purcell)
06/08/2013 11:30 BRUGGE: Concertgebouw Matthew Wadsworth Dowlandrecital
11/08/2013, 16:00 HAM: Zefiro Torna - O, Monde aveugle (Folkfestival Ham)
24/08/2013, 20:00 ANTWERPEN: Elin M. Thomas & Fretwork - Songs & Lachrimae (Elisabeth Kenny, lute)
26/08/2013, 13:00 ANTWERPEN: Jacob Lindberg - Elisabethaanse luitmuziek
30/08/2013, 13:00 ANTWERPEN: Chordophony - All the Queen's Men - Lute Consort Lynda Sayce
30/08/2013 - 01/09/2013, UTRECHT (NL): Internationale Luitdagen http://luitdagen.nl/index.php/project/home/
20/10/2013 Journée du luth Académie de musique Woluwe –Luitdag St Lambert-St Lambrechts Woluwe

Utrecht
Organisatie NLV & STIMU
Tentoonstelling instrumenten
op de bouwersmarkt in de
Nicolaikerk
info@luitdagen.nl

De Internationale Luitdagen 2013 zijn een breed opgezet evenement, waarin het
publiek - jong en oud - kennis kan maken met de luit en haar plaats in de cultuurgeschiedenis. Onder het thema De luit in de Gouden Eeuw worden tal van evenementen aangeboden: concerten en workshops, een bouwersmarkt, een symposium, een expositie, en nog veel meer, zie p 16. Ook wordt een aantal fraaie publicaties (boeken, cd´s) uitgebracht. Meer info vanaf 1 juni online klik Lees meer .
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aatste ‘Dag van de Oude Muziek’ 30 juni 2013
Landcommanderij Alden Biesen

Ontdek de muziek van Hendrik van Veldeke
Hendrik van Veldeke is de centrale gast tijdens de 30ste editie van Dag Oude Muziek. Na meer dan 5 jaar studiewerk, wekt Dag Oude Muziek de muzikale glorie van deze 12e eeuwse dichter en zijn tijd opnieuw tot leven. Van
Veldeke is de eerste met naam bekende auteur in de Nederlandse taal.
In het prachtige decor van de Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen wordt de toeschouwer meegenomen voor
een reis naar de 12e eeuw, de periode van Hendrik van Veldeke. In het verleden werd veel onderzoek gedaan naar
de prachtige teksten van de dichter: zijn minneliederen, de Eneasroman en de Sint-Servaaslegende. We weten dat
zijn werk ook gezongen werd, maar helaas is er geen noot muziek bewaard gebleven. In een voorbereidingsparcours van vijf jaar gingen specialisten aan de slag om zijn werk opnieuw tot klinken te brengen.
Op 30 juni kan je genieten van historische reconstructies, hedendaagse interpretaties en nieuwe producties die deze
vroege dichter terug tot leven brengen. Op het programma staan internationale topensembles als Zefiro Torna &
Psallentes, Ensemble Leones, Benjamin Bagby en Graindelavoix. Ook dans- en theatergezelschappen als FroeFroe
en fABULEUS lieten zich inspireren door leven en werk van Hendrik van Veldeke. Het volledige programma kan je
ontdekken op www.dagoudemuziek.be.
Een Europeaan avant la lettre
Hendrik van Veldeke werd geboren in Spalbeek bij Hasselt. De Limburger was een echte Europeaan avant la lettre.
Als verbindingsfiguur tussen de Romaanse en Germaanse artistieke elite van die tijd was hij van groot belang. Zo
wordt hij onder meer gezien als het vertrekpunt van de “Minnesang” in Duitsland.
Kom de figuur Hendrik van Veldeke ontdekken in de achtertuin van zijn geboorteplaats: Landcommanderij Alden Biesen!
Praktisch
Zondag 30 juni - 10.00 – 18.00
Landcommanderij Alden Biesen, Bilzen
Tickets en info: www.dagoudemuziek.be

Dag Oude Muziek is dit jaar aan zijn laatste editie toe. Vanaf volgend jaar verandert niet alleen de naam, maar zullen
er ook andere inhoudelijke accenten worden gelegd. Uw jaarlijkse afspraak blijft echter wel plaats vinden in de Landcommanderij Alden Biesen tijdens het laatste weekend van juni.
Geert Sannen, Coördinator Marketing & Communicatie
Gsm 0498 21 79 22 – geert.sannen@musica.be

Landcommanderij
Alden Biesen, Bilzen
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asel plucks
Peter Croton

BASEL PLUCKS (October 2nd – 6th, 2013) is a festival
featuring prominent lute and guitar players living and
teaching in Basel, presented by the Basel Music Academy in collaboration with the Schola Cantorum Basiliensis, the Basel University of Music and the FHNW. It celebrates the richness and diversity of the Basel musical
scene, which is home to one of the world’s highest concentration of talent in this field. The lute is represented in
its most important incarnations from the medieval, renaissance and baroque periods as both a solo instrument and in song accompaniment. The classical guitar
is represented in its familiar, 6-string form as well as an
8-string, 10-string and 13-string instrument, and the repertoire surveys its development from the baroque period through today. Improvisation is the focal point in
performances on electric guitar and the Indian sarod. In
addition to evening performances, there will be daily master classes, lectures and workshops. Events will take

a

place at the Basel Music Academy.
For further information please visit:
www.facebook.com/baselplucks, or send a message to:
baselplucks@gmail.com.
CONCERTS
October 2nd: Anthony Rooley (lute) with Evelyn Tubb
(voice), Ken Zuckerman (sarod) with Sanju Sahai
(tabla), October 3rd: Crawford Young (plectrum lute,
renaissance lute), Stephan Schmidt (10-string guitar),
October 4th: Peter Croton (archlute), Paul Galbraith (8string guitar), October 5th: Anders Miolin (13-string guitar), Hopkinson Smith (renaissance lute), Fred Frith
(electric guitar), October 6th: Anthony Bailes (baroque
lute), and Pablo Marquez (6-string guitar).
http://www.peter-croton.com/uploads/BASELPLUCKS.pdf

imantigua
Manuel Minguillon

I would like to let you know about a early music course in Spain including lute
lessons, the International Academy of
Early Music www.aimantigua.com that
this year will take place in Burgos, July
13-21 2013. There are 5 courses: Viol,
Recorder and flute, Singing, Conducting
and Choir and Early plucked Instruments. On top of these course there will
be Yoga lessons, and masterclass on
baroque gesture, and profesional developement and comunication. There is
also a Festival with 4 concerts including
Monteverdi'S L'Orfeo. Please feel free
to visit the website (you can change the
website to your language at the botttom
of the page) and feel free to ask any
questions you may have.
http://www.aimantigua.com/

Looking forward to seeing you in Burgos this summer!
Burgos, ciudad catedral y paso de caminantes, da la bienvenida a la
Academia Internacional de Música…
Manuel Minguillon
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ruiswoordraadsel
Jo Van Herck

oplossing p. 19
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How pleasant 't is to Love!
Scherzi Musicali o.l.v. Nicolas Achten
Slechts weinige opnames, van de vele aan het oeuvre
van Henry Purcell gewijd, zijn erin geslaagd om de rijkdom en de verscheidenheid aan instrumenten van deze
Engelse muziek uit de laat 17e eeuw te laten weerklinken. Het is dan ook het uitgangspunt van Scherzi Musicali om aan deze werken van Purcell een verrassende
en unieke kleur te geven die tevens de theatraliteit van
deze stukken versterkt.
Al deze tokkelinstrumenten komen aan bod in diverse
combinaties, de arrangementen klinken bijzonder verfrissend en origineel en tegelijkertijd toch heel stijlvol. Naast
evergreens vind je ook enkele minder bekende pareltjes,
in een doordachte afwisseling van vrolijk en triest tot
zelfs heel ernstig bij de wereldberoemde Plaint, nu eens
gezongen door een mannenstem. Deze CD geeft een
staalkaart van Purcells intiemere muziek: een aanrader!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Sound the Trumpet
2'23
Ah! How pleasant ’tis to Love! 2'04
Oh Solitude!
5'33
Almand in D minor
4'36
Still I'm whishing
2'45
Seek not to know
3'48
Corant & Hornpipe in D minor 2'07
Musick for a While
4'17
Sweeter than Roses
2'58
A new Ground in E minor
2'29
’Tis Nature’s Voice
3'52
From Rosie Bow’rs
5'31
Hornpipe in E minor
1'03
They tell us that you mighty Powers 4'57
Ah! how happy are we
1'41
The plaint: O let me Weep!
6'56
A ground in D minor
2'35
Roundo in D minor
1'39
Strike the Viol, touch the Lute 2'50
Prelude in A minor
0'55
In vain the am’rous Flute
4'23
An Evening Hymn
5'06

U kunt
Scherzi Musicali live beluisteren in
Superbi Colli 9.05.2013 - & 30.05.2013 -

Bad Arolsen
(Duitsland)
Himmel und Erde
09.06.2013 Potsdam
(Duitsland)
How pleasant 't is
to love
20.07.2013 - Nassogne, België
Nicolas Achten
Bariton, tripel harp, virginaal
Reinoud Van Mechelen Tenor
Lambert Colson
Blokfluit
Laura Pok
Blokfluit
Justin Glaie
Gamba
Simon Linné
Engelse theorbe
Solmund Nystabakk
Barokgitaar,
een instrument van Dirk De Hertogh
Alpha 192 boeiend Frans en Engelstalig inlegboekje
nicolas@scherzimusicali.be
francois@scherzimusicali.be
Nu verkrijgbaar:

Liederen uit het Gruuthuse manuscript
Een eigen transcriptie van de originele streepjesnotatie
door Martina Diessner met als andere musici Peter Van
Wonterghem, Bart Roose, Sylvia Broeckaert en Marcel
Ketels, kortom Pandora² & Ultreya.
Op 16 maart tijdens de voorstelling van hun nieuwe cd
(zie foto) konden we al genieten van enkele staaltjes van
deze gloednieuwe zeer overtuigende interpretatie van
bekende en minder bekende liederen uit het Gruuthusemanuscript. In een kleurrijke bezetting met vele zelfvervaardigde instrumenten, gezongen in het oude Brugse dialect. Een aanrader!
U kunt het echte Gruuthuse manuscript trouwens nog tot
tot 23 juni 2013 bewonderen op de tentoonstelling Liefde
en Devotie
http://www.duo-ultreya.be/nederlands/muziek/
home.muziek.html
De CD is verkrijgbaar in het
Gruuthusemuseum
- Museumshop Arentshof, Dijver 16, Brugge
- Muziekhandel Rombaux Mallebergplaats 13
8000 Brugge
- Animato Hoogpoort 57 te 9000 Gent of
per post, bestellen via duo-ultreya@telenet.be
prijs thuisbezorgd : € 17,50
Management: www.stelito.be
Foto: Pandora² en Ultreya tijdens de cdvoorstelling op 16 maart 2013 in Brugge.
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Even Ultreya & Pandora² voorstellen:
Martina Diessner werd geboren te Mosbach in
Duitsland. Haar muzikale vorming begon op 16jarige leeftijd met een opleiding cello bij Andreas
Schunk in Duitsland. Barbara Behringer bracht haar
de basis van het draailierspel bij. Voorts studeerde
zij aan de muziekacademie van Aalter renaissanceluit bij Bart Roose en blokfluit bij Ruth Van Killeghem. Bij Sadiq el Gibril volgde zij een lessenreeks
ud. Martina kreeg zangonderricht van o.a. Sabrina
De Schacht en Emanuelle Schotsaert. Sun-Mee
Van Panteghem is haar huidige zangpedagoge aan
het KMTO te Knesselare. Martina speelt draailier,
organistrum, vedel, ud, nyckelharpa, cister, psalter,
blokfluit, koehoorn, gitaar en luit. Zij was lesgeefster
in de jeugdmuziek Brotunda te Beernem en gaf
draailierworkshop op een muziekstage te Brugge.
In 2009 verscheen de cd “Amoroso” van Ultreya. Zij
werkt alle arrangementen voor het Duo Ultreya uit
en hanteert deze artistieke behendigheid ook in samenwerkingsprojecten. Martina nam het initiatief
voor het Gruuthuse-project en was verantwoordelijk
voor de transcripties vanuit het originele manuscript
en het initiële concept van het programma.
Peter Van Wonterghem is muzikant, instrumentenbouwer en opnametechnicus. Samen met zijn vrouw
Martina Diessner vormt hij het duo Ultreya.
Op muzikaal gebied is Peter autodidact. Hij bespeelt
vijf types doedelzak, hakkebord, schalmei, tromba
marina, kanun, portatief, strijkpsalter, fijferfluit en
psalter. Sinds 2010 volgt hij de lessen kanun bij
Osama Abdulrasol.
Hij studeerde instrumentenbouw aan het CMB te
Puurs en specialiseerde zich in het bouwen van luiten, historische gitaren, draailieren en het bouwen
van diverse snaarinstrumenten naar originele afbeeldingen. Hij bouwde o.a. een zeskorige luit voor
de solo-cd: “Hans Newsidler, Ein Newgeordent
Künstlich Lautenbuch, 1536” van Bart Roose. Voor
het Gruuthuse-project werd een draailier gebouwd
naar het schilderij “De Tuin der Lusten” van Jheronimus Bosch. Een psalter, luit, vedel en tromba marina werden gekopieerd naar “De Musicerende Engelen” van Hans Memling.
Zijn studies elektronica en de passie voor muziek
leidden tot de studio Ultreya die opnames op locatie
verzorgt. Voor het label Etcetera werden de cd's “A
Due Cembali Obligati” (Les Clavecins-Réunis: Jan
Devlieger & Guy Penson) en “The Submission Sonatas, Suites and Concertos of the Loeillet Family” (Les Goûts-Authentiques, Jan Devlieger) opgenomen. Voor het label Passacaille nam Peter de cd
“Hans Newsidler, Ein Newgeordent Künstlich Lautenbuch, 1536” (Bart Roose) op.
Ook de cd's “Vergeten Snaren en Rare Fluiters”,
“Amoroso”, “Jakobus”, “Gheluyt in Antwerpen” (Nadine Duymelinck) werden door Peter opgenomen en in eigen beheer uitgebracht.
De opname van “Gruuthuse – liederen uit het manuscript” werd door Studio Ultreya verricht.
Bart Roose Geboren in 1962 te Oostende, kreeg
zijn muzikale opleiding aan het Koninklijk Muziek-

conservatorium te Gent en het Koninklijk Vlaams
Muziekconservatorium te Antwerpen . Hij studeerde
er muziektheorie, gitaar (bij Ida Polck), luit( Philippe
Malfeyt), muziekpedagogie, kamermuziek( Erik Dequeker, Marcel Lequeux, Armand Vandevelde) en
Oude Muziek( Marcel Ketels). Daarna vervolmaakte
hij zich in zomercursussen en masterclasses bij Karl
-Ernst Schröder en Hopkinson Smith.
Als pedagoog is hij actief aan de academies te Aalter en Gentbrugge.
Bart Roose speelt regelmatig soloprogramma’s op
luit, vihuela en barokgitaar en is lid van het ensemble “Pandora²”. Hij trad op in verscheidene festivals
in België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg,
Nederland en Zwitserland en werkte mee aan diverse Cd-opnames met oa. Currende, Il Fondamento,
Teleman Consort, La Cetra d’Orfeo, I Fiamminghi.
In het tijdschrift van de Belgische Luitacademie( Geluit/Luthinerie) publiceerde hij meerdere artikels.
In 2007 bracht hij zijn eerste solo-Cd uit: “Hans
Newsidler, Ein Newgeordent Künstlich Lautenbuch,
1536” bij het label Pasacaille.
In 2009 verscheen de Cd ‘Jakobus’, een project
rond de muziek van de pelgrims op weg naar Santiago de Compostela, een samenwerking van
“Pandora²” en “Ultreya”, waar hij instond voor de
artistieke directie. Intussen verzorgde hij ook de artistieke directie voor de Cd‘s ‘Gheluyt in Antwerpen’
van Nadine Duymelinck, ‘The Submission’ van Les
Goûts-Authentiques en recent ‘Gruuthuse’ de 2e
samenwerking tussen “Pandora²” en “Ultreya”.
Sylvia Broeckaert is licentiate in de musicologie
(R.U.G. 1985) en daarna deed zij zangstudies aan
het Conservatorium van Brussel (Louis Devos),
Gent (Mireille Capelle) en aan de Scola Cantorum
Basiliensis (René Jacobs).
Ze was enkele jaren actief als zangeres in de oude
muziekwereld : in o.m. ensemble Pandora, Collegium Vocale Brugensis, gelegenheidskoor La Petite
Bande, met het kamerorkest Sinfonia, in een operaproductie van Purcell’s Dido and Aeneas o.l.v. Florian Heyerick zong ze de rollen van second woman
en the sailor. Sinds 2010 zingt ze geregeld mee in
producties met Collegium Vocale Gent.
Vanaf 1992 begon zij als muzieksamenstelster te
werken bij Radio 3, vanaf 1997 is zij er voltijds presentator-muzieksamensteller en maakte de overgang mee van Radio 3 naar Klara. Momenteel
maakt zij het opera-programma’s Scala en presenteert het ochtendprogramma Brede Opklaringen.
Marcel Ketels studeerde oude muziek (theorie, kamermuziek en instrumentaal spel) aan de conservatoria van Gent en Brussel bij onder andere Barthold
Kuijken, Oswald van Olmen en Johan Huys. Hij concerteert geregeld op binnenlandse en buitenlandse
podia als solist en in diverse ensembles. Marcel Ketels maakte heel wat radio-, televisie- en plaatopnamen. Hij is ere-docent oude kamermuziek aan de
hogeschool departement muziek te Gent en in dezelfde stad ook gewezen directeur van de kunsthumaniora.
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New items published by TREE EDITION
May 2013
________________________________________

ANTONIO DE SANTA CRUZ:
LIVRE DONDE SE VERAN PAZACALLES...FANTASIAS

SIMONE MOLINARO: 40 FANTASIE
from: Intavolatura di Liuto, Libro primo, Venice
1599

28 pieces for Baroque Guitar by this Spanish 17th
century composer, containing Jacaras, Canarios,
Pavanas, Gallardas, Pazacalles, Fantazias and
others.
Italian (Spanish) tablature/Baroque Guitar tuning
Euro 25.Send your orders to
albertreyerman@kabelmail.de

Molinaro’s book contains, besides other intabulations,
40 fantasie for 7-course lute, of which all are contained in this facsimile edition.
The themes are always elegantly simpel and
singable.
(Please find a sample page attached)
Italian tablature/Renaissance tuning
Euro 25.-

L

Please find our complete catalogue of lute music at
www.tree-edition.com
TREE EDITION / Albert Reyerman / Finkenberg
89 / 23558 Luebeck / Germany

e joueur du luth Bulletin de la SFL Mars 2013
C. Ballman

Ce « Joueur de luth » annonçait les journées de la SFL, dont vous trouverez un compte-rendu dans ce
numéro. Au sommaire : un dossier sur le luth pour les malades et les personnes en fin de vie, un moment de respiration pour ces personnes, le contact de la musique et la nouveauté de l’instrument pour
beaucoup d’entre elles. L’annonce d’une exposition sur les instruments de musique ancienne dans la
peinture , la tapisserie et la sculpture, et la traditionnelle revue des disques et DVD, et des nouvelles
parutions de partitions. Ce numéro annonce également les Journées d’Utrecht qui se tiendront en août
prochain et se clôture par de nombreuses photos de luthistes en ballade en France et dans le monde.

F rets
http://gamutmusic.squarespace.com/tying-lute-frets/

H

umo(u)r
Bernd Haegemann

CHANGING FRETS
was an easy task, "but some players will SELL THE INSTRUMENT rather than change the frets.
There is a constant learning process during the tying of the first 3 frets which leads to a triumphant sailoresque mastery of knothood. Let's open a beer to celebrate that. At the fifth fret I wasn't sure anymore
how the knot has to be, at the seventh I set the lute on fire while trying to burn the gut from the wrong
direction. It is also possible to push up the loose frets to the next higher position in order to tighten them
and then saw off the unused part of the neck, I believe. I took up the oud.
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uziekbijlage uit de Gentse Ms 3898
G. Schamp

In ons jaarboek van 2012 kon u al meer lezen over deze (her)ontdekking. Wie graag al een voorproefje
heeft van de schat aan muziek in deze handschriften voor tokkelinstrumenten, die in de Gentse bibliotheek berusten, krijgt hier en op de volgende bladzijden een anonieme Sarabande voor Dm luit, een
stuk voor diatonische cister, twee delen uit het Ballet van B. Richard in een speciaal accord nouveau
en een stukje in alfabetto met transcriptie naar tabulatuur voor barokgitaar.
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iatonische cister: Ghevalt hem Claijs

Met dank aan Andrew Hartig voor de transcriptie, zie ook zijn website:
http://www.cittern.theaterofmusic.com/new/index.html

Accord nouveau voor het Ballet op volgende pagina

p. 11
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Thanks to Monica Hall for putting the
alfabeto into Spanish tablature
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ochus Berhandtzky (c. 1660 - ?) - A lutenist at the Bavarian court
Bernhard Fischer (from the Lutelist 21 febr.2013 lute-arc@cs.dartmouth.edu)

Dear Lute Friends,
Over the last few days I have released six 'dilettante' recordings with pieces originally composed for baroque lute
by Rochus C. Berhandtzky.
According to my knowledge, this lutenist and composer Rochus Behandtky (c. 1660 - ?) is widely unknown and has
not been realised as major lutenist figure of the 2nd half of 17th century in southern Germany (Bavaria). His lute
pieces survived in manuscripts in Kremsmünster (MS L83a) and Vienna (MS 7763/92) (both Austria).
I have prepared a short VC of Mr. Berhandtzky for you orientation:
Introducing: Rochus Berhandtzky (c. 1660 - ?) - A lutenist at the Bavarian court: Rochus Berhandtzky was born
around 1660 in "Schwalbach", however the exact location of this village somewhere in Germany has not been confirmed so far. On 1 September 1682 he became lutenist at the Bavarian Court in Munich. At this time he was already married and father of children. His announcement as "Court Lutenist" followed shortly after he played in front of
Maximilian II Emanuel, Elector of Bavaria (1662 - 1726). He started his carrier with an annual salary of 100 fl
(Gulden); by 1686 his salary increased to 400 fl p.a. From 1686 onwards Berhandtzky names himself as "Camer
Lauttenist" (Chamber lutenist).
In 1686 Rochus Berhantzky followed Maximilian II Emanuel to Austria and Hungary. The royal entourage of the
Elector of Bavaria from Munich to Austria and Hungary included 797 persons and 1044 horses and nearly 100 carriages. Prominent members of this voyage were the military commander General Johann Karl Count of Sereni and
Marquis de St. Maurisse, both later honoured by Berhandtzky with a Tombeau. The military commander General
Johann Karl Count of Sereni was born in 1640 and entered into the Bavarian army in 1664. He managed a significant carrier and became one of the most senior Bavarian military commanders by 1683. He died in 1691 in Munich
after serving his country and the Holy Roman Empire in numerous fights in Europe. Due to financial shortage of
Bavaria, Ruchus Berhandtzky was released from the Bavarian Court in 1689 but shortly after reintroduced to the
Bavarian Court in 1690. In 1692 he amounted significant private debt and was again released from the Court.
From 1692, traces of Rochus Berhantzky became lost. One of his daughters became a servant of Eleanore Maria
of Austria (1653 - 1697) at the Royal Court in Innsbruck (Tirol). Eventually, Berhandtzky followed his daughter - but
we do not know for sure. At the zenith of his carrier as lutenist at the Bavarian Court, Rochus Berhantzky cared for
a household of nine persons including his wife, children, parents and servants. Part of his lute compositions survived in hand-written manuscripts in Vienna and Kremsmünster (Austria).
According to my information / recherché following pieces survived in Austrian manuscripts:
1. Prelude de R. Berhandtzky / d-moll / A-Wgm7763-92 / 2v
2. Allemande de R. Berhandtzky / d-moll / A-Wgm7763-92 / 6v
3. Courante de R. Berhandtzky / d-moll / A-Wgm7763-92 / 7v
4. Sarabande de R. Berhandtzky / d-moll / A-Wgm7763-92 / 8v
5. Sarabande de R. Berhandtzky / d-moll / A-Wgm7763-92 / 9v
6. Gavotte de R. Berhandtzky / d-moll / A-Wgm7763-92 / 10v
7. La funeste et Glorieux Tombeau de Mon(sei)g(neu)r le Marquis de St. Maurisse. Gigue de R. Berhandzky / amoll / A-KR83a / 42v
8. Tombeau du feu son E. Monsgr le General Sereni Allemande de R. Berhandski / f-moll / A-KR83a / 47v
9. Courente de R. Berhandski nomée la noble pensée / f-moll / A-KR83a / 48v
10. Sarab(ande) / f-moll / A-KR83a / 49v
11. Gavotte / f-moll / A-KR83a / 50r
12. Gigue / f-moll / A-KR83a / 50v
13. Rondeau / f-moll / A-KR83a / 51r
14. Le Tombeau de feu Madame la Daufine Allemande de R. Berhandzki / c-moll / A-KR83a / 51v
15. Cour(ante) / F-Dur /A-KR83a / 53v
16. Men(uet) / F-Dur / A-KR83a / 54r
17. Sarab(ande) / F-Dur / A-KR83a / 54v
18. Menue(t) / F-Dur / A-KR83a / 54v
19. Men(uet) / F-Dur / A-KR83a / 55r
I have recorded following pieces from the Vienna manuscript MS 7763/92:
Prelude de Rochus Berhandtzky: http://youtu.be/EpoLLiq_Ic4
Sarabande in d minor de Rochus Berhandtzky: http://youtu.be/aZ2XqGwDXqQ
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Sarabande in d minor de Rochus Berhandtzky: http://youtu.be/6jcQJ58es30
I have recorded following pieces from the Kremsmünster manuscript MS 83a:
Tombeau du feu son E. Monsgr le General Sereni Allemande de R. Berhandski in f minor: http://youtu.be/
U5kGKWSKT_M
Sarabande in f minor de Rochus Berhandtzky for Baroque Lute: http://youtu.be/FhyAQCUOqQ0
Rondeau in f minor de Rochus Berhandtzky for Baroque Lute: http://youtu.be/OzgKBrAV6yg
I am very confident that more pieces can be found in sources from Munich (Bavaria, Germany) and Innsbruck
(Tirol, Austria).
I have re-written / collected all so far known 19 pieces of Rochus Berhandtzky into an "Oeuvre de Berhandtzky"
lute book which is now available for everyone from my baroque lute manuscript collection for free at:
http://www.scribd.com/doc/125748574/%C5%92uvre-de-Rochus-Berhandtzky
If you discover pieces from Rochus Berhandtzky, please let me know.
Kind regards,
Bernhard Fischer
(Vienna, Austria)
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uitenlandse tijdschriften
Greet Schamp

Lauten-Info DLG 1/2013
Luther und die Laute R. Krause & J. Lüdtka
Electronic Corpus of Lute Music C. Dalitz
Zur Biographie E. Reusners d. Jü.
Teil 1 Michael Treder
Berichte, Besprechungen und anderes

Lauten-Info DLG 2/2013
Festival der Laute Bremen 31/5/13 2/6/13
Zur Biographie E. Reusners d. Jü. Teil 2 Michael Treder
Ein wiedererstandenes Falckenhagen-Duo W. Meyer
Lautenbauer und Lautenlehrer 2013 in der DLG
Besprechungen und Meldungen

Bremen Bach Symposium, 2012
Collage of photos from recent meetings,Programmes of
recent concerts given at Lute Society meetings
Picture gallery of covers of CDs reviewed in this issue of
Lute News.
Additional tablature:
The lute fantasias of Melchior de Barberiis de Padova,
ed. John H. Robinson
Six easy duets by Brian Wright
Ceccona by Zamboni, ed. Wilfred Foxe

NLV De Tabulatuur
Luitfestival Utrecht 30 augustus-1 september: programma, concerten symposium, publicaties zie ook p.2.
Het thema van het symposium is “De Luit in de Gouden
Tabulaturbeilage
Eeuw”, en diverse buitenlandse luitverenigingen hebben
P. Attaignant : 3 Chansons/ 3 Lautensoli
al hun bijdrage hieraan toegezegd.
A. de Rippe : 2 Fantasien & 1 Chanson
Naast optredens van internationaal bekende luitspelers
J. Gallot : 5 Stücke für Barocklaute aus dem Ms Barbe
komen er master classes, flitslessen voor mensen die
A. Falckenhagen : Concerto (rekonstruierte
wel eens een luit willen proberen en voorstellingen voor
Cembalostimme)
kinderen (en hun ouders, natuurlijk).
Verder staan er een aantal boekpresentaties op het proThe Lute News nr 105 April 2013
Cover Picture: Jacob Jordaens, A Boating Party, c.1630– gramma: de nieuwe facsimile-editie van Vallet, een boek
5, © The Trustees of the British Museum
gericht op het grote publiek over de luit in de Gouden
Lute Society News
Eeuw, en hopelijk ook de verzamelde werken van JoaRecent Meetings
chim van den Hove, onder redactie van Jan Burgers.
Swiss soldiers in Paris: music in accords nouveaux inIn het museum Catharijneconvent zal een tentoonstelstead of yodelling, by Andreas Schlegel
The accords nouveaux: a survey of their history, sources ling worden gehouden van beeldmotetten en andere
and music, by François-Pierre Goy
oude muziek in drukvorm, waaronder Vallet. Uitgeverijen
Beginner’s Lesson by Lynda Sayce
en luitverenigingen krijgen de gelegenheid zich te preNew Recordings—CD Reviews -Letters
senteren op de muziekmarkt, waar ook demonstraties
Instruments for sale, and wanted 30
New Recordings compiled by Monica Hall.
door luitbouwers plaats zullen vinden.
Course Listings, Useful Addresses and Registers of TeaOok wordt geprobeerd het European Lute Orchestra
chers and Makers appear in print once a
weer bij elkaar te krijgen . Op YouTube zijn verscheideyear only, but in every issue of The Lutezine, and this
information is constantly updated on the website, as are ne video’s te zien van het optreden in april in Vicenza
For Sale and wanted lists. Individual
van dit 40 koppen tellende gezelschap (daarom is zelfs
concerts can be publicised free of charge in a weekly
het vervoer van luitkoffers opgenomen in de begroting!).
email circular.
Tenslotte bestaat het idee een discussie te organiseren,
Supplements with this issue:
in combinatie met een concert, over hedendaagse muThe lute music of Edward Collard, plus the complete
Dowland in instalments 6: Dowland’s First Galliard, and
ziek voor de luit. Verscheidene luitverenigingen hebben
Phantasia P101, and Lady Jane Leighton’s Choice ed.
moderne muziek gepubliceerd, maar die wordt zelden
John H. Robinson;
uitgevoerd.
Francesco da Milano fantasia 80, ed. Martin Shepherd
Voor meer informatie over het programma van het FestiSeven pieces from Attaingnant (1530), ed. D. Stephens
Gallot’s ‘petit seraille’ ed. Wilfred Foxe
val Oude Muziek en de fringeconcerten kunt u terecht op
In the Lutezine of April 2013 reports from recent events: de website: http://www.oudemuziek.nl
Benslow Lutefest 2013
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uitdag 20 october 2013
du luth 20 octobre 2013
J ournée
L Muziekacademie St-LambrechtsAcadémie de musique

Woluwe St-Lambert

Woluwe

Avenue des 2 Tilleuls 2a, 1200 Bruxelles

Tweelindenstraat 2a, 1200 Brussel

Programme
09:00 Accueil, café ou thé - visite expo
10:00 Atelier & initiation au luth
11:30 Concert
12:30 Apéro, repas et visite expo
13:30 Concert
15:00 Conference
16:00 Teatime
Podium libre
Fin : 18:00

Plan d'accès Journée du luth 20/10/13

Programma
09:00 Verwelkoming met koffie of thee - bezoek aan
tentoonstelling
10:00 Workshop & proefluitles
11:30 Concert

12:30 Aperititef, lunch en bezoek tentoonstelling
13:30 Concert
15:00 Lezing
16:00 Teatime Free podium
Einde: 18:00

Gratis toegang voor iedereen–
Entrée gratuite pour tous

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 20/10/13
Academie St-Lambrechts-Woluwe Tweelindenstraat 2a, 1200 Brussel
Openbaar vervoer Op 10 minuten van het Centraal Station: Vanaf halte centraal B metro 1B richting Stokkel nemen tot aan halte Montgomery.
Per auto Ring rond Brussel, richting Luik. Neem de E40 richting Centrum. Volg Montgomery en blijf op de zijbaan. Ga op de R. Whitlocklaan rechtsaf na het park bij de verkeerslichten voor de rotonde , dit is de H.Dietrichlaan (zie plan).
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Leonarduskerk

Detail 2e console van links
Gotische kapel,
St Leonarduskerk

Retabel in zijkapel met luitspelende engel
St Leonarduskerk, Zoutleeuw, Brabant, België
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Retabel in St Leonarduskerk Zoutleeuw, B

Glasraam in Schatkamer St Leonarduskerk
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ruiswoordraadsel oplossing van p. 5
Jo Van Herck
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Journées du luth Paris Mars 2013
C. Ballman
Les journées du luth organisées par la SFL se sont déroulées à Paris les 16 et 17 mars derniers. Je m’y suis
rendue le dimanche seulement donc mon compterendu ne concerne que cette journée. Comme d’habitude l’exposition des luthiers et la vente de partitions, surtout de la SFL, agrémentaient la salle de concert. Notre
Renzo national y était bien sûr, accompagné de son
associée Inne Hertogh. Didier Jarny y trônait devant
une affiche signalant son 400e instrument !
J’ai eu le plaisir d’assister à trois concerts en cet aprèsmidi dominical : un concert de l’ensemble Enthéos, Peter Martin et Les luths consort avec l’ensemble DMesure.
Le premier concert était consacré à un cabaret Renaissance appelé étonnamment Concert dégustation. Le
programme était dédié à l’amour sous toutes ses formes, allant du plus positif au négatif ! Céline Ferru
(guitare et luth) accompagnait des chanteurs, une flûtiste, une viole de gambe, … dans un programme raffiné
autour de Certon, Sermisy, Lassus entre autres, pimenté de chansons à boire. Le concert dégustation prit tout
son sens quand, au milieu du concert, les auditeurs
reçurent une boite contenant deux tranches de cake,
une pomme, le tout accompagné d’un verre de cidre —
et chacun de grignoter agréablement en écoutant la
suite du programme !
Le deuxième concert était donné par Peter Martin qui
nous a fait un beau choix du répertoire de Matthew Hol-

Peter Martin

Pascale Boquet

mes avec du Dowland, du Johnson, du Melchior
Neusidler... De quoi nous remettre en mémoire ce manuscrit, le plus important de musique anglaise du 16e
siècle. Peter Martin nous a fait un choix montrant touts
les aspects de cette source, du plus virtuose au plus
délicates miniatures.
Le dernier concert était imposant par le nombre d’interprètes et d’instruments. Le luth consort composé de
quatre musiciens comportait guiterne, diverses tailles
de luths, deux théorbes et un ceterone. Cet archicistre
apparaît peu en concert, nous avons eu la chance de le
voir joué ici et d’avoir entendu son timbre si particulier.
Le concert était dédié à Kapsberger dont on connaît
bien les œuvres pour théorbe ou archiluth. Mais ici
nous avons pu entendre d’autres œuvres composées
par Kapsberger qui le rangent au rang des « vrais »
compositeurs. Ces pièces étaient jouées aussi par l’ensemble D-Mesure comportant deux saqueboutes, violon et cornet à bouquin. Ainsi, les huit musiciens nous
ont fait rêver au son de ces instruments dans une musique pleine de vie et de surprises. Ajoutons que la voix
était tenue de manière remarquable par Véronique
Bourin.
Un très beau dimanche que tous ces musiciens nous
ont préparé. Encore bravo à tous et à la SFL pour cette
belle organisation.
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Didier Jarny

Instruments de
Renzo Salvador & Inne Hertog

Les luths consort avec l’ensemble D-Mesure.

L’ensemble Enthéos avec C. Ferru
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We danken allen die reeds hun lidgeld gestort hebben.
Mag ik echter aan alle anderen een oproep doen om
het lidgeld voor 2013 te betalen of geef gewoon een
permanente jaarlijkse opdracht aan uw bank.
Indien u niet zeker bent of u al betaald hebt voor het
lopende kalenderjaar, stuur dan een mailtje naar onze
penningmeester Ariane Renel, die kan het u al dan
niet bevestigen.
administrators@lute-academy.be

p. 24

Nous remercions ceux d'entre vous qui ont déjà payé
leur cotisation. Pouvons-nous demander aux autres de
bien vouloir verser leur contribution pour 2013, 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.
administrators@lute-academy.be
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

Wie lid is krijgt 4 X per jaar de elektronische nieuwsbrief, zoals deze met nieuwsjes, concerten, nieuwe
cd’s en uitgaven en het gedrukte jaarboek met de
meer musicologische artikelen van blijvende waarde.
Dank bij voorbaat, Greet Schamp

mededeling:

communiqué :

Hernieuwing lidgeld 2013
- 25.00 EUR (België)
- 30,00 EUR (Buitenland)
- 30,00 EUR of meer (erelid)
- 10,00 EUR (student of enkel de e-nieuwsbrief)
te storten op rekening:

Cotisation 2013
- 25,00 EUR (Belgique)
- 30,00 EUR (étranger)
- 30,00 EUR ou plus (membre d’honneur)
- 10,00 EUR (étudiant ou seulement e-newsletter)
sur le compte :

De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,
17 Av. Dr. Decroly, 1180 Bruxelles-Brussel

IBAN BE53 3101 2936 5653

Met dank voor uw milde steun

Bic: BBRU BEBB

Merci pour votre aide

Sfeerbeelden van luitdag in 2008
Photo’s de la journée du luth 2008

Mark Wheeler, Pantagruel

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

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 :

IBAN BE53 3101 2936 5653

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

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 september is 1 augustus.
Avant le 1 Aout on doit recevoir vos annonces pour Septembre.

