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Een nieuwe lente, een nieuwe luitdag, dit keer in 
Edegem op zondag 21 mei 2017. 
Meer informatie kan u lezen op blz. 4 en 5. 
Wij kijken uit naar jullie komst, vergeet je instru-
ment niet mee te brengen. Zoals onze nieuwe 
penningmeester Frank Schaffels zegt: ‘Ik zou 
graag de luitvereniging wat nieuw elan geven en 
naast een informatie- en concertomgeving het 
leuke aan samenkomen rond een prachtig instru-
ment laten beleven.’  
Nu ligt de bal in jullie kamp! 

VVVV    an de redactie 
Greet Schamp 
Vice voorzitster 
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Et voici le printemps qui nous ramène la lumière mais aussi une 

nouvelle Journée du Luth ! Vous êtes conviés à la Journée qui se 

tiendra à Edegem le 21 mai prochain, une ballade musicale et lu-

thistique pour occuper agréablement votre dimanche. 

Vous trouverez le détail du programme en pages 4 et 5. 

Notre nouveau trésorier Frank Schaffels veut donner un nouvel 

élan à l'Académie du Luth et cette journée en est une nouvelle 

initiative. Soutenez-la en y participant nombreux et n'oubliez pas 

votre instrument pour partager ensemble ce moment choisi.  

EEEE    dito 
Christine Ballman 
Présidente sponsor 
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AAAA    genda 
http://www.lute-academy.be/xlagenda327-nl/      

15-18 juni 2017 European Lute Festival Füssen, Duitsland 
www.lautenfestival.de   
U krijgt hier naast een uitgebreid aanbod van concerten en lezingen de kans om mee te spe-
len in het Europese luitorkest dat reeds in Italië en Engeland optrad. 
Meer inlichtingen bij dirigent Gian Luca Lastraioli en op de webstek societadelliuto.it/ist/ 
Meer info bij segretario@societadelliuto.it 
 
Floris De Rycker http://www.florisderycker.com/ with Romina Lischka 
 
7 May 2017 :: Heist-op-den-Berg | with Divine Madness 
7 May 2017 :: Festival van Vlaanderen Kortrijk with Divine Madness 
 
met Ratas del viejo Mundo: http://www.rdvm.org  
RIONS NOIR  
michaela riener-soetkin baptist-indrė jurgelevičiūtė-elisabeth seitz-romina lischka-tomàs 
maxé-floris de rycker-dimos de beun  
 
13 May 2017 | Sint-Jan in de Oliekerk - Vremde 
14 May 2017 | C-mine - Genk 
23 November 2017 | Church Mariekerke - Bornem 
26 November 2017 | 't Gasthuis - Wijnegem 
26 November 2017 | Koninghofconcerten - Schoten 
27 November 2017 | Miry Concert Hall - Ghent 
9 March 2018 | Amuz - Antwerpen 
13 May 2018 | Concertgebouw Brugge 
26 October 2018 | De Bijloke - Gent (premiere OSSESSO ) 
 
25 June 2017 :: Alba Nova 
Floris with RedHerring: 23 July 2017 :: Libin - Festival de Wallonie  
 
Blokfluitdagen Mechelen: Festival voor blokfluit, gamba en luit | 25-27 augustus 2017  
op vrijdag 25 augustus is er een luitdag met Floris De Rycker en Adriaan Lauwers als lesge-
vers luit en teorbe, geschikt voor luitisten met minstens twee jaar speelervaring.  

Focus dit jaar op Engelse con-
sortmuziek, er zijn 5 samen-
spelsessies en een gezamenlijk 
avondmaal in de dagprijs van 
75€ inbegrepen, voor 30 april 
krijg je vroegboekkorting dan is 
het 60€ 
Info:  
http://www.blokfluitdagen.be/ 

Hiernaast een sfeerbeeld  
van de editie 2016 van de Blok-
fluitdagen in Mechelen: de luit-
groep met Sofie Vanden Eynde 
en Greet Schamp 
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CCCC    d’s    

Il Barbarino: Musica per Liuto e Viola da 
Mano nel Cinquecento Napolitano 
 
Paul Kiefer  
Arcane AD 105 Outhere Music France 
Paul Kiefer grasduinde voor deze nieuwe plaat 
in verschillende manuscripten. Naast het titel-
gevende Barbarino boek uit Napels (nu in Po-
len PL-Kj Mus. Ms. 40032), is er muziek uit  
het Siena luitboek dat in Den Haag bewaard 
wordt, uit de Augsburgse Hainhofer luitboeken 
en de Romeinse uitgaven van muziek van F. 
da Milano en Fiorentino. Maar er zijn in Napels 
in 1536 al twee opmerkelijke da Milano publi-
caties door Johannes Sultzbach waaruit geput 
wordt. 
Een klein uurtje 16e eeuwse Italiaanse muziek 
van nobele Napolitanen als Luigi (vader) en 
Fabrizio (zoon)  Dentice, maar ook van Fran-
cesco Canova da Milano  en Perino Fiorentino, 
diens leerling, ook minder bekende componis-
tennamen als Francesco Cardone en Giulio 
Severino. Deze laatste maakte een mooi luitar-
rangement van Palestrina's Da poi che vide 
vostra falsa fede op tekst van Petrarca terwijl 
Kiefer voor deze opname zelf een madrigaal 
van L. Dentice voor luit bewerkte. 
Vergeten we niet dat het Napolitaanse hof toen 
verbonden was aan de Spaanse kroon, dus er 
is zeker veel muzikale interactie geweest tus-
sen beide schiereilanden, wat te merken is aan 
de muziekkeuze op deze cd. De fantasia's, Fo-
lias en primer tono en ricercars zijn zeker 
Spaans geïnspireerd, terwijl andere variatie-
vormen en enkele dansen wel universeel wa-
ren in het ganse Europa van die tijd. En uiter-
aard zijn er de intavolaties van vocale werken 
zoals Suzanne un jour van Lassus. 
Dertien stukken werden hier voor het eerst op 
cd opgenomen en tellen dus als 'premiere re-
cording' zoals dat genoemd wordt. De anonie-
me Volte met ostinaatbas op nr 12 zal iedere 
luitspeler wel herkennen, wordt vaak aan Gali-
lei toegeschreven. 
De viola da mano van Peter Biffin 
(Australische bouwer) geeft tegenover de 8 
korige renaissanceluit gebouwd door Grant 
Tomlinson (Canada) een mooie afwisseling 
qua timbre. Aangezien ze dezelfde stemming 
hebben, kunnen ze hetzelfde repertoire spelen 

zoals da Milano reeds in zijn titel Intavolatura 
de Viola o vero Lauto uit 1536 vermeldt. 
John Griffiths schreef de interessante tekst van 
het inlegboekje (Engels-Duits-Italiaans) waar u 
uitgebreid kunt kennis maken met het zestien-
de-eeuwse luitleven in Napels. 
Het delicate spel van Kiefer is een lust voor het 
oor, zijn met veel smaak uitgekozen stukken, 
uit bovendien een niet zo vaak opgenomen re-
pertoire verdienen zeker een plaats in uw cd 
collectie! 

Een luistervoorbeeld op:https://
www.youtube.com/watch?v=2gajH47Sd7Y 
men kan alvast  het inlegboekje lezen via deze 
link: https://issuu.com/elvanden/docs/
ad_105_booklet_digitale waar u de volledige 
tracklist kunt zien op p. 2. 
 

Les routes de l’esclavage 1444-1888 

La Capella Reial de Catalunya Hespèrion XXI  
3MA Tembembe Ensamble Continuo 
Jordi Saval 

Een cross over programma met muziek uit 
Afrika, Portugal, Spanje en Latijns Amerika. 

Een reeks concerten met dit programma zijn 
gestart in Genève op 13 juni 2015 en tournées 
lopen nog tot ver in 2018. Een lijvig boek in vijf 
talen met daarbij twee cd’s en een dvd van het 
live concert in de abdij Fontfroide in Narbonne,  
vertelt ons het verhaal van deze onverkwikke-
lijke historie: de slavernij. Al in 1444 arriveerde 
een eerste contingent van 235 Afrikaanse sla-
ven in de Algarve, een aangrijpende geschie-
denis gebracht met recitatieven en authentieke 
volksmuziek gemengd met wat wij oude mu-
ziek noemen. Jordi Savall deed naast zijn ei-
gen groep dan ook beroep op muzikanten die 
perfect de andere stijlen beheersen. 

Aliavox AVSA 9920 
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Programma luitdag 21 mei 2017 Edegem   10-18u 
Muziekacademie Terelststraat 69 en  
Antoniuskerk, Drie Eikenstraat 1, Edegem 
 
10u academie: ontvangst met koffie en thee  
 
Hele dag in de academie: instrumentententoonstelling  
Renzo Salvador (foto) verzorgt uw instrument in zijn luit-
kliniek, dus wie snaren moet vervangen of nieuwe fretjes 
plaatsen kan op deskundige hulp rekenen. 
 
 
 
11u kerk: recital door Penélope Maravalhas, 13 korige 
barokluit solo en een trio voor luit, traverso en viola da gamba van Meussel 
 
12-13u academie: aperitief en lunch (zorg voor je eigen picknick!) er is drank verkrijgbaar. 
 
13.30 workshop samenspel-luitinitiatie voor gitaristen en andere belangstellenden. 
 
15u werken voor luit, zang en gamba van Dowland, Tromboncino, Tobias Hume door Ilse 
Bickes zang, Lieve Pichal luit, Tom Van Eygen luit, Susan Van Lommel zang, Erik Corsmit 
luit, Hilde Van den Bulcke, gamba 
 
 
16u workshops:  lute songs-grounds– masterclass bij Penélope Maravalhas. 
(voor deelname moet je wel aanmelden via een van onderstaande adressen voor 15 mei!) 
 
17u vrij podium 
 
Jordi Vives laat u kennis maken met zijn eigen luitcomposities, wie deze graag al eens in-
kijkt om ze eventueel te spelen, geeft ons best vooraf een seintje.  
 
18u einde 
 

Dagpas (waarbij de toegang tot het concert om 10u en aperitiefdrank is inbegrepen) 
 
10€ algemene prijs 
5€ voor leden Belg. Luitacademie en studenten van de muziekacademie 
 

Meer inlichtingen bij: 
Frank Schaffels 0479211700 of fschaffels@gmail.com  
Greet Schamp 03 2890119 of contact@lute-academy.be  
Floris De Rycker  florisderycker@gmail.com  
 
 

LLLL    uitdag 21 mei 2017 in Edegemuitdag 21 mei 2017 in Edegemuitdag 21 mei 2017 in Edegemuitdag 21 mei 2017 in Edegem    
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Penélope Maravalhas - luth baroque, luth renaissance, guitare baroque, guitare 
théorbée et théorbe. 

 
Penélope Maravalhas, originaire du Brésil, a commencé l'étude de la guitare en 1989. Abordant la 
guitare électrique dans un premier temps, elle obtient son Bachelor en guitare classique en 1999 à 
l'Université de Brasília, institution où elle est engagée pendant quatre ans comme professeur de gui-
tare classique. Elle délaisse sa carrière de guitariste pour se consacrer aux instruments anciens à 
cordes pincées. Elle étudie le luth avec Fernando Dell'Isola dans sa ville natale et suit des cours avec 
Regina Albanez, Miguel Yisrael et Rolf Lislevand, dans le cadre de quelques festivals. En 2014 elle 
finit son Master en luth au Conservatoire Royal de Bruxelles avec l’orientation de Philippe Malfeyt et 
Nicolas Achten. Actuellement est doctorante au CNSMD de Lyon et à l ‘Université de Sainte-Étienne 
avec orientation de Rolf Lislevand et le musicologue Denis Herlin. Domiciliée en Belgique depuis 
2012, Penélope développe sa carrière avec une reconnaissance croissante. Elle réalise fréquemment 
des concerts solo et est souvent engagée à des projets avec des groupes tels que Musica Fura, L’Or-
chestre de Chambre de Wallonie, l’orchestre Hainaut-Picardie, l’ensemble Cornegidouille, La Cetra 
d’Orfeo, le Concerto D’Amour, l’ensemble Cannamella et l’ensemble Alegria.  

https://www.youtube.com/watch?v=9pMijSA0h64 
https://www.youtube.com/watch?v=xtNeUkhdz3I 
https://www.youtube.com/watch?v=ZpKqXzDyst8 

Penelope Maravalhas, geboren in Brazilië, begon in 1989 met de studie van de gitaar. Na eerst een peri-
ode met de elektrische gitaar behaalde ze haar baccalaureaat in de klassieke gitaar in 1999 aan de uni-
versiteit van Brasilia, waar ze vier jaar lang als leraar van de klassieke gitaar actief was. Ze liet haar car-
rière van gitariste om zich te wijden aan de studie van oude tokkelinstrumenten. Ze studeerde luit bij 
Fernando Del'Isola in haar geboortestad en volgde lessen bij Regina Albanez, Miguel Yisrael en Rolf 
Lislevand in het kader van een aantal festivals. In 2014 beëindigde ze haar master in de luit op het Ko-
ninklijk conservatorium van Brussel onder Philip Malfeyt en Nicolas Achten. Momenteel doctoreert ze 
aan de CNSMD van Lyon en aan de Universiteit van Saint-Etienne bij Rolf Lislevand en de musicoloog 
Denis Herlin. In België wonend sinds 2012 zet ze haar carrière verder onder een groeiende erkenning. 
Ze voert regelmatig soloconcerten uit en is dikwijls betrokken bij projecten met groepen zoals Musica 
Fura, het Orchestre de Chambre de Wallonie, het orkest Hainaut-Picardie, het ensemble Cornegidouille, 
La Certra d'Orfeo, het Concerto D'Amour, het ensemble Cannamella en het ensemble Alegria. 
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GGGG    eruchten Rumeurs    LLLL    ukas Henning, beloftevolle luitist 
met MEMO 

memo is een wekelijkse videoreeks over kunst, 
geschiedenis, luit en historische tokkelinstru-
menten.  
Elke vrijdag is er een nieuwe aflevering en je 
kunt Lukas Henning (zie foto hierboven)  recht-
streeks vragen stellen in verband met de luit.  
Bezoek zeker eens een van zijn pagina’s: 
memo op facebook:  
https://www.facebook.com/weeklymemo 
memo op instagram:  
https://www.instagram.com/lukas_henning  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luitboek uit 1594 ontdekt in de  
Stadsbibliotheek  van Braunschweig: 
 
Praeambula q[ua]dam selectissima | Diomedi, 
Caspari, aliorumq[ue]. | artificum p[rae]
stantissimo[ru]m | Collecta à me Nico | lao Fic-
cio[?]. et[?] Filio. | [[caption title, f.16r:] 
Motetarum aliqüot | Diomedis, Orlandi | et alio-
rum authorum]  D-BS stb sign. C39 2° 
 
Het bevat in totaal 64 stukken in Franse tabula-
tuur waaronder verschillende preludes van 
Adriaensen het staat volledig online! 
http://www.rism.info/en/home/newsdetails/
article/2/a-previously-unknown-lute-
tablature.html  
Men kan het in pdf downloaden op  
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/
rsc/viewer/dbbs_derivate_00043242/
images/00000001.jpg  
Hartelijk dank aan Dieter Kirsch en Dr. Helmut 
Lauterwasser om ons dit te laten weten! 

EEEE    ditions    

TREE EDITION  New items May 2017 
 
Series: The Rostock Lute Mss 
Rostock 13 
Ms Mus Saec XVIII-58,26 
Pieces for Princess Louise 
by J.F. Schwinghammer 
Facsimile / French Tablature / Baroque tu-
ning / Euro 20.- 
 
Giovanni Maria da Crema 
Intabolatura de Laute 
Libro Primo, 1546 
mainly Recercars and song intabulations 
Facsimile / Italian tablature / Renaissance tu-
ning / Euro 25.- 
 
Melchiore de Barberiis 
Intabolatura di Lauto 
Libro Quarto, 1546 
Fasimile / Italian Tablature /  
Renaissance tuning 
148 pages / 2 volumes / Euro 20.- 
 
Send your orders to 
albertreyerman@kabelmail.de 
 
TREE  EDITION Albert Reyerman 
Finkenberg 89 23558 Luebeck 
Germany 
www.tree-edition.com 
albertreyerman@kabelmail.de  
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EEEE    ditions    

Gilbert Isbin (zie foto) stuurde ons zijn laatste 
uitgave voor luit: 12 two part counterpoint com-
positions uitgegeven door de English Lute so-
ciety,  enkele ervan zijn opgenomen op cd met 
solo's en lute songs (met Mattias Pavlous) 
door Stathis Skandalidis.  
Meer info bij de componist:  
http://gilbertisbin.com/  
 
 
 
"weil es ein Zierlich vnd lieblich ja Nobili-
tiert Instrument ist", Der Resonanzraum der 
Laute und musikalische Repräsentation am 
Wolfenbütteler Herzogshof 1580 –1625,  
Sigrid Wirth 
  
  
De eerste titel verwijst naar een uitspraak van 
Praetorius, die zeker bij onze lezers geen on-
bekende is, maar dat hij een boontje had voor 
'ons' instrument is toch wel een extra opsteker. 
Sigrid Wirth, de auteur, is arts én  luitspeelster 
en raakte geïnteresseerd in de persoon van 
Gregor Huwet, u weet wel de luitspeler uit Ant-
werpen die al door Dowland geroemd werd in 
de Variety of Lute Lessons. Zo kwam de 
schrijfster in contact met Dr. Godelieve Spies-
sens, die kon haar als specialiste natuurlijk al-
les vertellen over de voorgeschiedenis van 
Gregory Huwet, wiens voorvader hoogstwaar-
schijnlijk afkomstig is uit Hoei (Huy) bij Luik. 
Wirth heeft het verdere leven van Huwet en 
zijn carrière aan het hof van Wolfenbuttel volle-
dig uitgeplozen en daarbij onder andere ont-
dekt dat hij in zo'n hoog aanzien stond dat hij 
daar zelfs meer betaald werd dan de (achteraf) 
beroemdere Praetorius. Dit grondige onder-
zoek leidde uiteindelijk tot een doctoraat waar 
dit boek de schriftelijke neerslag van is. Uiter-
aard gaat het niet enkel meer om Huwet maar 
om het muzikale leven aan het hof van de her-
togen. Wat voor ons interessant is zijn ook de 
vele banden met de Nederlanden, veel van on-
ze kunstenaars werkten ginder aan het hof, 
wellicht op zoek naar een beter bestaan in tij-
den van godsdienstoorlogen en troebelen. 
Het boek kost 92€ en bevat 384 blz,  enkele 
mooie kleurenafbeeldingen over de nabijgele-

gen universiteitsstad Helmstedt en vooral veel 
gravures onder andere door Graminaeus met 
een afbeelding van Huwet en zijn collega's mu-
sici bij een vorstelijke bruiloft in 1585. Naast 
een uitgebreide bibliografie is er als bijlage nog 
een personenregister van een zevental bladzij-
den, altijd interessant om snel iets op te zoe-
ken, verder de tabellen met bezoldigingen van 
de muzikanten en de transcripties van de aan-
stellingen van de hofluitisten. 
De uitgeverij Harrasowitz, Wiesbaden heeft het 
boek vorm gegeven en het is deel 34 uit de 
reeks 'Wolfenbütteler Abhandlungen zur Re-
naissanceforschung.met ISBN 978-3-447-
10717-4 
http://www.hab.de/de/home/
veroeffentlichungen/neuerscheinungen.html 
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De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth 

mededeling: 
Hernieuwing lidgeld 2017 

- 25.00 EUR (België)  

- 30,00 EUR (Buitenland)  

- 30,00 EUR of meer (erelid) 

- 10,00 EUR (student)  

te storten op rekening: 

BE92 0636 1463 9323  

communiqué : 
Cotisation 2017 

- 25,00 EUR (Belgique)  

- 30,00 EUR (étranger)  

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

- 10,00 EUR (étudiant)  

sur le compte  

BE92 0636 1463 9323  

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

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

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

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

Hartelijk dank aan al die leden die reeds hun lid-
maatschap voor 2017  betaalden op  ons nieuw 
rekeningnummer,  

BE92 0636 1463 9323  

voor diegenen die op de laatste luitdag  betaal-
den, telt dit bedrag automatisch voor  het lopen-
de jaar 2017 tot aan de volgende luitdag.   

Nous remercions ceux d'entre vous qui ont déjà 
payé leur cotisation. Pouvons-nous demander 
aux autres de bien vouloir verser leur contributi-
on pour 2017, ou de faire un ordre permanent 
pour ne plus devoir y songer. 
Les membres reçoivent le newsletter, comme 
celle que vous lisez pour l'instant avec les nou-
velles, agenda de concerts,  recension de publi-
cations et de CDs, ainsi que le yearbook en ver-
sion papier, qui contient les articles plus musico-
logiques. Merci d'avance! 

Si vous n'êtes pas sûr d'avoir payé, envoyez 

un courriel à Frank Schaffels qui pourra vous 

fournir l'informa on. 

 

Weet je niet meer zeker of je voor 2017 al 

betaald hebt, vraag het aan Frank Schaffels, 

onze nieuwe penningmeester 

 

fschaffels@gmail.com 


