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Le printemps s'annonce riche en rencontres luthistiques! Rendez-vous à Leiden les 12 et 13
mai, et à Hingene, pour le festival Corde Factum, le week-end suivant. Concerts, conférences, masterclass, jeux d'ensemble... Ne tardez pas à vous inscrire pour ces événements qui s'annoncent exceptionnels.
Si ce n'est déjà fait, merci de renouveler votre cotisation pour l'année 2012.
Vous apportez ainsi un indispensable soutien à cette Académie Belge du Luth,
qui est aussi la vôtre!
Nos pages sont toujours ouvertes à de nouveaux rédacteurs. Avez-vous assisté
à un concert fantastique, à une rencontre de luthistes, avez-vous récemment
découvert un cd coup de coeur? Prenez votre plume et lancez-vous!
Toute l'équipe de Luthinerie vous souhaite une agréable lecture de cette
newsletter.
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Er zijn enkele interessante internationale luitbijeenkomsten in het verschiet, willen jullie tijdig
inschrijven? Het gaat om het luitweekeinde 12-13 mei in
Leiden en Cordefactum in Hingene de week daarna. Alle
verdere informatie staat verderop in deze nieuwsbrief.
Voor wie dit nog niet gedaan heeft doe ik ook een oproep
om het lidgeld te storten, zo kunnen wij onze vereniging in
stand houden. Versterking van ons bestuur en redactieteam is nog steeds zeer welkom. Het hoeft niet veel te zijn,
maar vele handen maken licht werk. Ook eenmalige artikels, uw reactie op een van onze publicaties of activiteiten
het kan allemaal. Zoals Jo Van Herck die deze keer weer
voor een mooie muziekbijlage zorgde. Dan hoop ik u te mogen ontmoeten in Leiden of Hingene of op een van de luitconcerten uit onze agenda en wens u veel leesplezier met
deze lentenieuwsbrief.
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genda

04/03/12 15:00 AMUZ cat.1: €16 / €14 / €5 cat.2: €14 /
€12 / €5
Ensemble Movimento
Was ist doch besser als die Nacht?
In de 17de eeuw droegen ze hem in het protestantse
Noord-Europa op handen: we hebben het over de Bohemer Andreas Hammerschmidt, een van de belangrijkste
auteurs van Duitse kerkmuziek. Ter viering van zijn
400ste geboortedag brengt Ensemble Movimento Hammerschmidts geestelijke concerten, madrigalen en symfonieën voor twee solostemmen. Het geheel wordt omlijst door instrumentale en vocale muziek van tijdgenoten
als Melchior Franck, Johann Rosenmüller en Johann
Schop. Movimento is een ensemble van formaat. Dat bewijzen niet alleen de indrukwekkende cv’s van de leden
(afzonderlijk al meermaals te gast in AMUZ), maar ook
hun nauwgezette manier van spelen. De groep doet haar
naam alle eer aan: de musici zijn bewogen en dat stralen
ze uit. Ze bewegen je tot innig meeluisteren!
I.s.m. Organisatie Oude Muziek
Uitvoerders
Nele Gramß, sopraan | Charles Daniels, tenor | Veronika
Skuplik, viool | Catherine Aglibut, viool | Frauke Hess,
viola da gamba | NN, theorbe | Christoph Lehmann, klavecimbel
16 /03/12 20:30. à l’église SAINT- BARTHELEMY Liège
EVANGELINA MASCARDI nous propose, suite à la sortie
de son dernier CD

Une proposition de l’ASBL 1618 et de l’Atelier de Lutherie
Renzo Salvador.
Evangelina Mascardi est née à Buenos Aires, ville dans
laquel elle étudie la guitare classique avec les maîtres
Gabriel Schebor et Sylvia Fernandez . Après avoir obtenu le titre de maître de musique, elle quitte son pays natal pour étudier à la prestigieuse« Schola Cantorum » de
Bâle ou elle décroche le diplôme de soliste en 2001
dans la classe du grand luthiste Hopkinson Smith.
Elle obtiendra également un premier prix de luth au conservatoire Benedetto Marcello de Venise. Elle a participé
à d’innombrables productions musicales sous la direction de plusieurs grands chefs tels que Andrea Marcon,
Chiara Banchini, Alfredo Bernardini, Sir John Eliot Gardiner, Jordi Savall et bien d’autres.
Son premier disque soliste, dédié à la musique pour le
luth de J-S Bach et de Léopold Sylvius Weiss, a remporté un Diapason d’or décerné par la fameuse revue française du même nom.

Evangelina Mascardi nous propose un concert de musique pour théorbe, un instrument intimement lié à la
musique baroque.
Mis au point dans la deuxième moitié du 16 ème siècle, ce
grand luth avec ses basses profondes et son timbre
noble et puissant sera, au départ, destiné à l’accompagnement de la voix et à la réalisation de la « basse continue ». Certains grands maîtres du théorbe vont néan"Ferita D'amore" une moins créer un extraordinaire répertoire soliste souvent
en avance sur la musique instrumentale de son époque.
ballade dans le
Dès le début du 17 ème siècle, le théorbe va conquérir
monde musical de
tous les pays d’Europe et deviendra un des instruments
Bellerofonte Castaldi. de musique les plus appréciés. Il deviendra même l’instrument favori du roi Louis XIV qui ne manquait pas de
C'est du théorbe,
faire venir, tous les soirs, le grand compositeur Robert
c'est beau, c'est bade Visée et au son théorbe.
roque et c'est italien. Le concert que nous propose Evangelina Mascardi sera une découverte du monde musical Italien du début de
Voilà quatre bonnes rai- l’ère baroque. Bellerofonte Castaldi ( 1580-1649 ) ,
sons d'être présent
grand musicien, esthète, poète et aventurier italien sera
Prix 10/12 Euro
le compositeur mis à l’honneur dans ce concert.

Zefiro Torna

O, MONDE AVEUGLE
Muziek voor de Apocalyps / Music for the Apocalypse

11.03.2012, 15:00 – Tongeren, Begijnhofkerk /
CC De Velinx + 32 12 39 38 00 – www.develinx.be
22.03.2012, 20:30 –Extra Muros - Onze-Lieve-Vrouw kerk

Mariekerke 18 - 16 euro
CC Ter Dilft +32 3 380 69 30 – www.terdilft.be

23.03.2012, 20:30 – Strombeek, Kerk van Beigem
CC Strombeek + 32 2 263 03 43 – www.ccstrombeek.be
20.04.2012, 20:15 – Mechelen, Oude Stadsfeestzaal
CC Mechelen +32 15 29 40 00 – www.ccmechelen.be
11.05.2012, 20:15 – Turnhout, Begijnhofkerk
CC De Warande + 32 14 41 69 91 – www.warande.be
Extra concerts & updates: www.zefirotorna.be
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31/03/2012 15:00 Amuz ANTWERPEN: Lamentaties
voor de Goede Week - María Cristina Kiehr & Concerto
Soave: María Cristina Kiehr, sopraan | Sylvia Moquet,
viola da gamba | Matthias Spaeter, aartsluit | Mara
Galassi, harp | Jean-Marc Aymes, artistieke leiding
Programma: Werken van Giacomo Carissimi, Girolamo
Frescobaldi, Michelangelo Rossi, Giovanni Pierluigi da
Palestrina, Giovanni Francesco Marcorelli, e.a.
16-20/04/12 Vicenza, Italië. Voor wie het niet te ver vindt
is er de week na onze paasvakantie 16 april ’12 een internationale luitmeeting georganiseerd door de Italiaanse
luitvereniging: Dear all,
As many of you already know the next 16th of April a big
band of lutes (~50) coming from all around Europe and
Italy will play a concert inside the amazing Teatro Olimpico of Vicenza, Italy, which is the first stable theater in Europe, designed by Palladio in late XVII century.
While I extend to everyone the invite to attend to this unique event I've the pleasure to inform you that in the days
after the concert (17th-20th of April), in a Palladian villa
10 minutes from Vicenza, there will be a lute masterclass
held by Franco Pavan. The course will be based on the
repertoire of the Renaissance and Baroque lute as well
as theorbo and continuo playing, so small consorts are
welcome too.
If you are interested you can get more info and download
the subscription form from our web site:
http://societadelliuto.it
All the best, Francesco Tribioli

L

p. 3

22/04/2012 11:00
Liefkenshoek 44, B 2980 HALLE ZOERSEL.
Beste vrienden,
Graag stellen we u ons volgende huisconcert voor.
Deze keer hebben wij Miguel Yisrael, een meesterlijke
barokluitist uit Parijs, uitgenodigd. Het belooft een unieke
ervaring te worden.
Miguel studeerde bij o.a. Hopkinson Smith. Hij weet als
geen ander de intimiteit van de luitklank en de poëzie
van de barokluitliteratuur te combineren.
Deze keer zijn we gehouden om 15 euro p.p. te vragen
om de kosten van de muzikant te dekken; het feestje na
het concert wordt u door ons in alle vriendschap aangeboden. Mogen wij u vragen een paar regeltjes in acht te
nemen :
- De belangstelling is groot voor dit concert, dus graag
op voorhand verwittigen indien u komt.
- Probeer ook zoveel
mogelijk te carpoolen, gezien de beperkte parkeermogelijkheid.
Vanaf 10.30
u staan onze deuren
voor u open.
Wij kijken alleszins uit
naar jullie aanwezigheid.
Ilse Bickes: ilse.bickes1@telenet.be
Frank Schaffels: fschaffels@gmail.com
12 en 13/05/12 luitweekend in Leiden, NL Met o.a.
Paul O’Dette, Eveline Juten en David Van Edwards rond
thema “Anglo-Dutch music” zie hieronder en p. 4-5
17-20/05/12 Hingene Cordefactum zie p. 6

uitweekend 12-13 mei 2012 Leiden NL
het Leidse Volkshuis, Apothekersdijk 33a, 2312 DD Leiden

Dit voorjaar niet één luitdag, maar een heel luitweek- Programma
end! De NLV organiseert dit samen met de Engelse
Lute Society en inmiddels heeft de Belgische LuitMeest opvallende naam op het affiche is natuurlijk die
academie zich ook aangesloten.
van de Amerikaanse luitist Paul O’Dette (foto p. 4). Bij
hem kunt u, individueel of met meerderen tegelijk, openEngelse invloed
bare lessen volgen. Ook wordt er een workshop gehouden waar alle luitspelers bij aan kunnen schuiven. En op
Onderwerp voor het weekend is muziek die zowel in En- zaterdagavond geeft Paul O’Dette zelf een recital.
geland als Nederland populair was rond 1600 en wat
Uit eigen land komt Eveline Juten, met een vocaal en
later in de 17e eeuw. In het begin van de 17e eeuw werd instrumentaal programma van Engelse en Nederlandse
in Nederland natuurlijk muziek geschreven (Sweelinck)
muziek. Verder houdt de Engelse luitbouwer David Van
en ook op het literaire vlak gebeurde er van alles (Hooft, Edwards een lezing over de (Nederlandse) 12-korige
Vondel, Bredero). Maar voor Nederlandse teksten werluit.
den vaak melodieën uit andere landen gebruikt, met name uit Frankrijk en Engeland. De Engelse invloed was
Naast de openbare lessen en workshop is er gelegengroot, Engeland en de Nederlanden waren bondgenoten heid om samen te spelen (A440Hz). Deelnemers kunnen
tegen Spanje. De Amsterdamse luitspeler Vallet werkte zelf muziek meenemen, maar er zal ook muziek beschiksamen met Engelse luitspelers en een van de bekende
baar zijn, daarover worden nog afspraken met de andere
boekjes uit de 17e eeuw was de Friesche Lusthof, van
verenigingen gemaakt. Er zal voor gezorgd worden dat
Jan Jansz. Starter, die van Engelse afkomst was. Ook in er zangers aanwezig zijn. Ook zullen er waarschijnlijk
Valerius’ Gedenckclanck staan Engelse melodieën met gambisten en mogelijk blokfluitspelers meedoen, leerNederlandse teksten (Merck toch hoe sterk, het Engelse lingen van de afdeling Oude Muziek van BplusC, de
What if a day).
Leidse organisatie die het Leidse Volkshuis beschikbaar
stelt voor dit weekend. Uiteraard zal er ook een poging
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gewaagd worden gezamenlijk de teksten te zingen. Het
afsluitende concert van de deelnemers staat gepland
voor zondag. Naast het spelen is het weekend ook bedoeld om (hernieuwd) kennis te maken met spelers van
andere verenigingen en een plezierig luitweekend te
hebben.

p. 4

het aanmeldingsformulier). Zodra het programma rond is
nemen wij contact op.
Het aanmeldingsformulier vindt u hieronder en op
de website. Wij verzoeken u dit in te vullen en vóór
het Paasweekeinde (8/9 april) in te sturen.

Het precieze programma wordt binnenkort samengesteld. Mogelijk wordt er een lezing over de liedteksten,
of over de luit in afbeeldingen aan toe gevoegd. Als
daar belangstelling voor is, kan ook opnieuw de Leidse
stadswandeling langs huizen van luitspelers (o.a. Van
den Hove) en andere monumenten gemaakt worden.
Ook de jaarlijkse ledenvergadering zal onderdeel van
het programma zijn, deze zal waarschijnlijk zaterdagochtend plaatsvinden.
Aanmelding graag vóór Pasen 8 april dus!!
Het bestuur zou graag snel willen weten hoe groot de
belangstelling is voor het weekend. Daarnaast willen we
ook snel weten wie belangstelling heeft voor een les van
Paul O’Dette. Om het betaalbaar te maken zal er voor
deze lessen wel een bijdrage worden gevraagd. De prijs
moet nog worden vastgesteld, maar zal ten hoogste €
50,- zijn. Mocht het bij te veel aanmeldingen nodig zijn
een keuze te maken, dan zullen de besturen van de drie
verenigingen met Paul overleggen wie in aanmerking
komen voor een les.
Uiteraard is het weekend ook toegankelijk voor leden die
zelf niet willen spelen! Ook als u nog niet zeker weet of u
actief wilt deelnemen aan een van de onderdelen, maar
wel wilt komen, vragen wij u zich aan te melden (graag via
AANMELDINGSFORMULIER (graag behalve ja/nee aanvullen met eventuele opmerkingen)
Naam:
Adres:
Emailadres:
Telefoonnummer:
Heeft belangstelling voor een les van Paul O’Dette:
Aantal jaren les/ niveau:
Neemt een instrument mee (A440 Hz) voor samenspel:
Ja/ nee/ weet niet*
Komt als toehoorder:
Komt de volgende dagen:
Zaterdag/ zondag/ nog niet bekend*
Kan voor een les eventueel ook vrijdagmiddag komen: Ja/ nee *
Opmerkingen:
*doorstrepen wat niet van toepassing is

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij Ciska Mertens:
E-mail:
cmertens@worldmail.nl
Tel.: 071-5128844 (’s avonds en in het weekend).
Of voor België (nederlandstalig): Greet Schamp contact@lute-academy.be
tel. 32 (0)3 289 01 19 (overdag en in het weekend)
Pour Belgique (francophone) : Christine Ballman cballman@ulb.ac.be
tél. 02/376 38 18
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p rogramma
Zaterdag 12 mei 2012
9.30
Welkom met koffie en thee
10.00-11.00 Jaarvergadering van de NLV
10.00-11.00 Stadswandeling door Leiden: waar woonden de luitspelers ? (Van den Hove, Thysius bibliotheek)
11.15-12.45 Repetities
13.00
Lunch
14.00-15.00 Workshop met Paul O'Dette
15.15-16.00 Lezing door David van Edwards
16.00
Teatime
16.30-17.30 Samenzang en samenspel
20.00
Concert Paul O'Dette
Zondag 13 mei
9.30
Welkom met koffie en thee
10.00-11.30 Repetities
11.45-12.30 Concert door Eveline Juten luit, cister en zang
13.00
Lunch
14.00
Slotconcert door alle deelnemers
Plaats: het Leidse Volkshuis, Apothekersdijk 33a, 2312 DD Leiden
Op 10 minuten lopen van het station
Thysius bibliotheek, Leiden

Adriaen Valerius
Nederlandtsche Gedenckclanck,
1625

David van Edwards
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C o r d e f a c t u m F e s t i v a l 2 0 1 2 Viool, Viola Da Gamba & Luit
C o r d e f a c t u m F e s t i v a l 2 0 1 2 Violon, Viole & Luth
Application form– formulaire d’inscription-inschrijfformulier :
www.cordefactum.be of www.lute-academy.be/ Inschrijvingsformulier voor
Naam
Voornaam
Adres Straat, Nr /
Adres Postcode, Gemeente /
Adres Land /
Tel / mobiel
Extra Type Luit /
(Academie) Graad/
Laatst gespeelde stuk /
Op zicht lezen JA / NEEN

van tabulatuur en/of notenschrift (schrappen wat niet past)

Email :
Vrijdag 18 mei activiteit

prijs

personen

subtotaal

14:00

Lezing Heinz Kreuzer

€. 10,00

x

=€

16:00

Lezing Mimmo Peruffo

€. 10,00

x

=€

18:30

Avondeten

€. 25,00

x

=€

20:30

Concert Roel Dieltiens

€. 20,00

x

=€

23:00

Overnachting in Laathof / Cmb-Hostel

€. 35,00

x

=€

mei

Zaterdag 19 mei 2012 Zaterdag 19 mei 2012 Zaterdag 19 mei 2012 Zaterdag 19 mei 2

Vrijdag, TOTAAL:

=€

Zaterdag: 19 mei
10:00

Samenspel Luit & Gamba Ortiz

€. 5,00

x

=€

12:00

Lunch

€. 15,00

x

=€

14:00

Lezing Anne-Emanuelle Ceulemans

€. 10,00

x

=€

14:00

Lezing Pierre Bohr

€. 10,00

x

=€

14:00

Toehoorder Masterclass Rolf Lislevand

€. 5,00

x

=€

16:00

Lezing Giovanni Lucchi

€. 10,00

x

=€

16:00

Workshop Gesina Liedmeier

€. 10,00

x

=€

16:00

Toehoorder Masterclass Rolf Lislevand

€. 5,00

x

=€

18:30

Avondeten

€. 25,00

x

=€

20:30

Concert Rolf Lislevand

€. 20,00

x

=€

23:00

Overnachting in Laathof / Cmb-Hostel

€. 35,00

x

=€
Zaterdag, TOTAAL:

=€

19
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personen

10:00

Samenspel Luit o.l.v. J. de bruyn

€. 5,00

x

=€

12:00

Lunch

€. 15,00

x

=€

14:00

Lezing Nelly Poidevin

€. 10,00

x

=€

14:00

Lezing Jane Julier & Judith Kraft

€. 10,00

x

=€

14:00

Toehoorder Masterclass Paolo Pandolfo

€. 5,00

x

=

14:00

Workshop Dirk De Hertogh

€. 10,00

x

=€

16:00

Lezing Jan Van Weyenberg

€. 10,00

x

=€

16:00

Lezing Urs Langenbacher

€. 10,00

x

=€

16:00

Lezing Michael Fleming

€. 10,00

x

=€

16:00

Toehoorder Masterclass Paolo Pandolfo

€. 5,00

x

=€

18:30

Avondeten

€. 25,00

x

=€

20:30

Concert Paolo Pandolfo

€. 20,00

x

=€

23:00

Overnachting in Laathof / Cmb-Hostel

€. 35,00

x

=€

subtotaal

Zondag, TOTAAL:

=€

Betalingswijze / Overschrijving naar:

IBAN BE 81 4171 0398 9124 BIC KREDBEBB
Invullen en terugmailen/ sturen naar:

TOTAAL TE BETALEN

€ …………

Datum en Handtekening

info@cmbpuurs.be
Guido Gezellelaan 89; 2870 Puurs , BELGIË
DE INSCHRIJVING IS PAS DEFINITIEF NA ONTVANGST VAN BETALING

• Aangezien het aantal plaatsen per activiteit beperkt is, worden de inschrijvingen in chronologische volgorde
behandeld.
• Reeds gestorte bedragen i.v.m. activiteiten die volzet zijn, worden teruggestort.
• De inschrijvingsperiode wordt afgesloten op 15 april 2012.
• Bij annulatie van de inschrijving voor 15 april 2012 wordt 30% van het totaalbedrag aangerekend, daarna het
volledige bedrag.
• De kamers in het Laathof / Cmb-Hostel zijn met gedeelde sanitaire voorzieningen op de gang.

I

YAP 22-26 augustus 2012 Antwerpen

De International Young Artist’s Presentation (IYAP) is een ideaal platform voor jonge, talentvolle ensembles.
IYAP richt zich steeds op jonge vocale en instrumentale ensembles die een historisch instrumentarium bespelen.
De coachingsessies zijn een wezenlijk onderdeel van IYAP. Na deze coaching krijgen de ensembles concerten
aangeboden op tijdens het festival Laus Polyphoniae. Tijdens deze concerten zijn heel wat binnen- en buitenlandse organisatoren aanwezig. Ook van hen krijgen ze tips voor hun verdere carrière. De uitgekozen ensembles worden achteraf door de IYAP-organisatoren gepromoot.
http://www.musica.be/en/international-young-artist%E2%80%99s-presentation
The International Young Artist's Presentation (IYAP) is an ideal platform for young, talented ensembles. IYAP focuses on young vocal and instrumental ensembles playing historical instruments.
The coaching sessions - led by the American soprano Jill Feldman! - are an essential part of IYAP. After the coaching, the ensembles will perform at historical locations in Antwerp during the festival Laus Polyphoniae. During
these concerts a lot of Belgian and international organizers will be present. They will give the ensembles tips for
their future career.
Afterwards, the selected ensembles will be promoted by the IYAP-organizers. And they will be honoured with the
title "IYAP Selected Promising Ensemble 2012".
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n Memoriam

Op zondag 29/01/2012 is Ian Degen onverwacht overleden ten gevolge van een
verkeersongeluk. Het droevige nieuws slaat in als een bom. Zij die Ian hebben
gekend, weten dat hij een fijne man was met een heel grote liefde voor muziek,
die steeds openstond voor ontdekkingen en om te leren. Wij hebben hem recent
nog aan het werk gehoord samen met Christine Ballman op onze laatste luitdag
in november.

C'est avec beaucoup de tristesse que je vous fais part du décès de Jean-Claude
Baertsoen, compagne de Christine Ballman .
Il était compositeur, pédagogue et auteur des méthodes “Créatif”
Né à Bruxelles 1923 et décédé à Uccle le 23 Février 2012.
Jean-Claude assistait souvent à nos Journées du luth ou à nos autres rencontres. Sa
profonde connaissance du langage musical, sa passion pour la transmission de la
musique, sa présence discrète et bienveillante, sa grande gentillesse, faisaient pour
moi partie intégrante du charme de ces journées...
Ariane Renel

p. 8
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d’s

Dear Friends,
We would like to inform you about our new CD!
you can listen to samples and possibly order it here:
http://www.luteduo.com/?pro=all&id=2
Warmest wishes, LUTEDUO:)
Anna Kowalska & Anton Birula

kele “do majeur” stukken. Naast Le bout de l’An de Mr.
Gaultier en Tombeau de Gogo, die we al in andere uitvoeringen kennen, zijn er ook veel minder courante stukken bij zoals bewerkingen van delen uit opera’s en balletten van tijdgenoot Lully. Dit was in het tijdperk voor er
opnames bestonden vaak de enige manier om deze
werken in kleinere kring te verspreiden, ook leerlingen
vroegen dit soort bewerkingen aan hun luitmeesters.
Tony Bailes speelt dit alles op zijn rustige, stijlvolle manier op een met darm besnaarde Gregori Ferdinand
Wenger barokluit, gebouwd in Augsburg 1722, gerestaureerd door P. Thomson in 2005. De A= 370’ wat een
uitzonderlijk lage stemming is maar bijzonder goed
werkt. Het inlegboekje is, zoals altijd bij Ramée, prachtig
verzorgd: uitvoerige en interessante teksten in E F D
(jammer genoeg geen NL); de opname gebeurde in de
kerk van St Apollinaire in het Waalse Bolland. Onze kerken en kastelen in Wallonië moeten qua akoestiek een
aantrekkingskracht hebben of is het de stilte rondom?
Een vorige cd van Bailes “Apollon Orateur” met uitsluitend werken van Gaultier werd in de kerk van FrancWaret opgenomen en bij “Old Gaultiers Nightingall” gebeurde dit in het kasteel van Flawinne. (RAM0707)

Une Douceur violente.
Anthony Bailes plays seventeenth-century French lute
music.

Meer info:
www.ramee.org or www.outhere-music.com/ramee.

ANTHONY BAILES aan u voorstellen hoeft wellicht niet
meer: hij begon zoals de meesten met gitaar, ontmoette
Diana Poulton, studeerde daarna nog aan de befaamde
Schola Cantorum Basiliensis in Zwitserland bij Eugen
Dombois. Sindsdien heeft hij een uitstekende reputatie
opgebouwd vooral bij het uitvoeren van 17e eeuwse
Franse en Duitse luitmuziek en hij won hiervoor talrijke
prijzen. Op deze nieuwe cd hoort u zowel barokluitmuziek van Jacques de Gallot (1625-1690) en Pierre Gallot
(1660-na 1715) als van Charles Mouton (1617-1699),
die in dit genre misschien onterecht wat in de schaduw
staan van de Gaultiers. De typische “pièces” staan bijna
allemaal in mineurtoonaarden met uitzondering van en-

Gilbert Isbin, lid van onze Belgische Luitacademie
schrijft: Hereby some soundclips of compositions and
improvisations by Gilbert Isbin/ Scott Walton, recorded in
San Francisco, for a forthcomng CD in 2012
http://users.telenet.be/gilbert.isbin/gilbert-scott.html
His Golden Locks
Ludy Vrijdag, tenor & David van Ooijen, lute
New Dowland Solos
Diana Poulton made an edition with the collected lute
music of John Dowland in 1974, and although there have been some controversies over the attribution of individual pieces and versions, her work is still widely accepted as the standard. Does this mean there are no
other lute pieces by Dowland than the ones in the Poulton edition? I thought that would be a pity, and decided
to add one new piece, and improve on an existing one.
The new piece is Sir Henry Umpton’s Funerall, a beautiful pavan found in a version for five viols and one lute in
Lachrimae or Seven Teares (London, 1604). I know the
piece well from this consort version, as I played it in concert often. But what would Dowland or a contemporary
of him have done if he found himself without five viols,
but wanted to play this piece anyway? It is possible to
play just the lute part of the consort version, but then the
melody (in the treble viol) is often lacking. With a bit of
work, however, it is possible to add the melody on the
lute and with a bit more work we can keep some of the
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inner voices. Where there's room, we can even keep
Dowland’s ornamentation as he wrote it in the lute part.
With all this in mind, I decided to make a new solo piece
of this pavan. I think the result is very close to what
Dowland might have done; it sounds convincing to me.
The original consort version does have repeats, but no
written-out divisions (fast running notes that ornament
the melody) in the repeats, as is often the case in solo
works by Dowland. We may assume the treble viol
would make his or her own divisions ad lib. To make my
new Dowland solo even more complete, I added writtenout divisions in the repeats. Here I must say it was harder to emulate Dowland’s style, so I’m sure a connoisseur will notice immediately this is not an original
Dowland. You can judge for yourself, as you can find the
tablature on my website.
Another beautiful piece for five viols and one lute from
the Lachrimae or Seven Teares is Semper Dowland
Semper Dolens. It can be found as a lute solo in Diana
Poulton’s edition, and indeed there are several versions
of this piece in different manuscripts. None of these
completely satisfy me, though, as I feel they deviate
from the consort version in especially the melody of the
treble viol. So I took the lute part from the consort version as a basis to make a version of the piece that would
incorporate as much as possible of the five parts. I like
to think of this as yet one more version of Semper
Dowland Semper Dolens, as it could have been played
by Dowland or one of his contemporaries. Again, find the
tablature on my website.
Both these solo pieces, and two more, I recorded on a
CD with lute songs, called His Golden Locks … This CD
is the long-awaited result of over 20 years of cooperation
with tenor Ludy Vrijdag. I already accompanied Ludy on
guitar even before I played lute, and as a duo we had
lessons with the late Robert Spencer, in the Deller course in the South of France and at the Royal College of
Music in London. Ludy, who’s golden locks indeed are
turned to silver by now, always postponed making this
CD until he felt himself good enough for the undertaking.
Now, near the end of his solo career, he finally had the
courage to record his favourite lute songs by Dowland,
Campion and Morley. This CD is for sale from me. You
can send an e-mail if you are interested in buying a copy. David van Ooijen
Hi everyone. I hope that this message will not be regarded as commercial spam. Just wanted to let you all
know that my debut CD "Relic" is now released on
Daphne Records. Great music by Dufaut, Gallot, Mercure and Pinel performed on my 11-course Lars Joensson
lute. Check it out:
[1]http://www.daphne.se/relic
Go get it here:
[2]http://cdon.eu/music/ericson_anders/relic-16257754
Kind regards, Anders Ericson, Stockholm
[3]http://www.andersericson.net/

Tracklist:
François Dufaut c. 1604 – c. 1670
Pieces in g minor
1 Prélude 1:45
2 Allemande 3:06
3 Courante 2:06
4 Courante 1:51
5 Courante 1:44
6 Sarabande 2:16
Jacques Gallot c. 1625 – c. 1695
Pieces in a minor
7 Prélude 1:46
8 Allemande le Bout de l'An de Mr Gautier 3:24
9 Courante 2:38
10 Allemande Oesope ridicule 4:11
11 Volte la Brugeoise 2:21
Jean Mercure c. 1600 – c. 1660
Pieces in a minor
12 Allemande 2:45
13 Courante 1:39
14 Sarabande 1:42
15 Courante 1:55
16 Gigue 1:23
Germain Pinel c. 1600 – 1661
Pieces in d minor
17 Prélude 1:52
18 Allemande 3:31
19 Courante 2:07
20 Allemande 2:44
21 Courante 1:55
22 Branle des Frondeurs 1:05
23 Courante 1:45
24 Gigue 2:02
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Digital Album
Immediate download of 11-track album in your
choice of MP3 320, FLAC, or just about any other
format you could possibly desire.
http://florisderycker.bandcamp.com/album/johndowland
Dowland luitmuziek door Floris De Rycker
trouw lid van onze luitacademie

Recorded February 25th 2010, St. Catherine's
Church, The Beguinage, Antwerp
Floris De Rycker plays a 7-course Renaissance
lute in E built by George Stevens (Kent, 2001).
cover photo © Joris Cassaer DDD RTR2080523
Released 01 March 2010
Ook op youtube:http://www.youtube.com/watch?v=Zw3LSLRT_-0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?
v=ZMoBNmt1Z6A&context=C3c09489ADOEgsToPDskKk_V8tUwPhPChwfle51APg

Z

oekertjes

P

etites Annonces

Te Koop:
Prachtige 10-korige renaissance luit van Steven Barber,
1999.Vele jaren met veel plezier
op gespeeld, maar nu ik vooral
repertoire voor 6- en 7-korige
luit speel, moet dit instrument
een nieuwe eigenaar krijgen.
Over het instrument:
Model Hans Frei, schelp 11 ribben essenhout, bovenblad
fichte, snaarlengte 63 cm, voorzien van darmsnaren. Nu gestemd in G op A=415, werkt ook
prima op 440 hz. Vraagprijs
3500 euro, inclusief Kingham
koffer. Meer foto's en verdere
informatie worden op aanvraag
toegstuurd.
Arie van Konijnenburg
Tel +31 341 55 75 69

Arie.van.konijnenburg@planet.nl
Voor meer informatie, zie ook de website van Steven
Barber, http://www.lutesandguitars.co.uk/

11c Baroque lute from Renzo Salvador, 2011
After Johan Christian Hoffman, Leipzig 1730 (Brussels
Museum).
Description : Table : Spruce from the Dolomites / Resonance case : Curly maple / Marquetry : Pear tree and
Amboyna burl. Nets in ebony and maple. Fingerboard in
Snakewood.
Sold with the lute makers bill n° 11/11 - num 160
(5.324€ with Taxes) + 200€ transportation Liège to Paris + 500€ Kingham Case (with transportation). Total
Price : 6000€ with Kingham case
Can be seen in Paris. Ask for photos.
Contact : Miguel Yisrael : miguelyisrael@me.com

Geluit—
Geluit
—Luthinerie

B

n° 57 03/2012

p. 12

uitenlandse tijdschriften
Greet Schamp

Lauten-Info DLG 3/2011
Häussler (Böhmische Lautenisten)Teil 3, Michael Treder
Aussergewöhniche Fingersätze in deutschen Lautenschulen Judenkünig, Gerle und Newsidler Beate Dittmann
Tabulaturbeilage:
P. Attaignant: Soli und chansons aus “Très brève et familière introduction” (Paris 1529)
Hans Newsiedler: 5 Stücke aus “Das ander
Buch” (Nürnberg 1544)
H(o/e)isler: Aria
Anonym: Suite in a moll aus dem Manuskript Kremsmünster L. 78
Lauten-Info DLG 1/2012
Festival in Wien abgesagt!
Festival der Laute auf Burg Sternberg:
14.-16. September 2012
Achatius Casimir Huelze (Böhmische Lautenisten des
Barock)Teil 4, Michael Treder
Berichte aus Cottbus, Nürnberg und der Niederländische
Lautengesellschaft
Besprechungen-Schallträger und gedruckte Musik
Tabulaturbeilage:
Berlin Ms. 4022, S. de Murcia, D. Pellegrini, A. C. Hueltz

Beginner’s page: 10. Folk guitar chord symbols for G
lute and a song for New Yerar’s Day
Music supplement: complete settings of easier lute solos
by J. Dowland, ed. J. Robinson
F. da Milano fantasias 68-70 ed. M. Shepherd
4 pieces by M. dall’Aquila, ed. D. Stephens
Allemande Bach partita BWV 282, by J.P. Vignes
Lute Study nr 1 for baroque lute, by Karin Love
LSA Quarterly volume XLVII nr 1 2012
Michelagnolo Galilei and Esaias Reusner-P. Beier
Michelagnolo Galilei music-S. Gerbode
Interview with Donna Curry-A. Hartig
Five pieces from Besard’sNovus Partus (1617)-R. Andrico
Reusner sonate in Bb Major-D. Shoskes

Hispanica Lyra Numero 14 dec. 2011
Revista de la Sociedad de la Vihuela
(Voornamelijk een neerslag van alle conferenties die gegeven werden op het internationale luitfestival deze zomer in Gijon)
Nicolas Gombert – C. Ballman
Noticias sobre Newsidler – J. Lüdtke
La musica europea en Japon – D. van Ooijen
Matthew Holmes Ms – I. Harwood
Caravaggio y Baschenis – G. Ferraris
LGS News letter Nostalgia nr 37 November 2011
Musica para guitarras en Latinoamérica del ReniscaNews from the Lute & Early guitar Society Japan
miento hasta el Romantismo – G. Schebor
Breakfast with Ian Harwood. By ireen Thomas
La sociedad Espanola de la guitarra 50 anos de historia
Book Village. An afternoon at Bredevoort by Chiyomi Ya- – H. Navarro
mada
Separata musical:Suites para archilaud – F. Hervas
Meeting old friends and making new ones, report from
Suplemento iconografico: La vihuelista de Nara - . C.
Gijon, Spain by D. van Ooijen
Gonzales
Learning No by T. Satoh
The sound of silence, Ma in music by D. van Ooijen
Music from Greek mythology nr 1 by T. Satoh
How the Sun goddes was enticed out of her cave by
W.E. Griffis
August the Strong, Weiss and Imari porcelain by Otake
Recommendation for double frets by Taro Takeuchi
New books & cd’s
New Dowland solo’s Sir Henry Umpton’s Funerall & Semper Dowland semper dolens by D. van Ooijen
The Lute News nr 100 january 2012
Ian Harwood memorial concert
Origins and short history of the lute in Hungary. A. Kecskés
Creating new lute music Susan King
Beginner’s lesson: Corrente Lynda Sayce
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Pia’s eerste luitles bij
oma Greet Schamp

M

uziekbijlage Supplément musical p.12p.12-13
Jo Van Herck

Een beetje achtergrond bij de aria :
"Io che l'ondo raffreno" betekent "Ik die de golven beheers" (of beveel). Het is een aria uit de intermezzi van
La Pellegrina, muziek die gespeeld werd tussen de bedrijven door van een toneelopvoering die plaats had in
Firenze in 1589, ter gelegenheid van het huwelijk van
Ferdinando de' Medici met Christine de Lorraine. Deze
intermezzi werden gecomponeerd door ondermeer Luca
Marenzio, Emilio de Cavalieri en Jacopo Peri, maar het
overgrote deel is van Cristofano Malvezzi. In deze aria
brengt de koningin der zee hulde aan het huwend koppel, zelfs zij buigt zich voor Ferdinando en Christine.
De tekst luidt ongeveer als volgt:
Ik die de golven beveel al naargelang mijn gemoed,
en die de koningin ben van de zee,

voor wie alle goden knielen die de bodem van de zee
herbergt,
om voor U te knielen O koninklijk koppel,
rijs op uit de diepten van mijn uitgestrekte koninkrijk,
(klinkt beter in het Italiaans natuurlijk).
In het tekstboek van de versie van het Huelgas ensemble staat een Franse vertaling als volgt:
Moi, qui refrène les vagues
selon mon bon plaisir, et suis Reine de la mer
devant qui se prosterne et s'incline
chaque divinité que la mer abrite en son sein,
pour m'incliner devant vous, ô Couple Royal,
je sors des profondeurs de mon vaste royaume.
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en boek over de lier-gitaar door Eleonora Vulpiani
Herman Verbruggen

Over dit ietwat geheimzinnige snaarinstrument schreef de Italiaanse gitariste Eleonora Vulpiani een boek ; "Lira Chitarra" (Italiaans), "Lyre - Guitar" (Engelse vertaling door Ivo Magherini).
De uitwendige bouwvorm van het instrument werd ca. 1780 duidelijk geïnspireerd aan de lier uit de Griekse Oudheid via de Kithara, wellicht om esthetische redenen. Een lange traditie heeft de lier - gitaar niet gekend ; ze werd
gebouwd tot ca. 1830.
Componisten die werken en methoden schreven voor het instrument vindt men in hoofdstuk 7 , - 8 , - 9 en - 11 van
Eleonora 's boek. De bespelers van de lier - gitaar waren meestal vrouwen, wellicht ook om esthetische redenen !?. Dit blijkt trouwens uit het rijk geïllustreede hoofdstuk 1 en - 2 (Geschiedenis).
De klankkleur van het instrument doet meestal een beetje denken aan die van de harp.
Het volume is echter niet groter dan het volume van de "Romantische Gitaar".
De houding waarin dat soort van instrumenten bespeeld werd was wel vaak verschillend van die van de "Klassiek
- Romantische Gitaar" (Hoofdstuk 10). Modellen en bouwers worden beschreven in hoofdstuk 4 , - 5 en - 6 van
het boek. Andere instrumenten, in lier - vorm gebouwd, vindt men in hoofdstuk 3 en - 12.
Eleonora Vulpiani is op zoek naar organisaties die haar de gelegenheden bieden in ons land op te treden met
haar lier - gitaar, eventueel in combinatie met een tentoonstelling van instrumenten , workshops enz.
Wie interesse heeft voor het boek over de lier - gitaar kan dit bestellen als volgt :
- boek in het Engels ; zwart/wit-versie : 14,- € (verzendingskosten niet inbegrepen)
- boek in het Italiaans ; kleurenversie , met CD (Sonata lll op. 21 - Ferdinando Carulli ; speelduur : 13'10'' :
25,- € (verzendingskosten niet inbegrepen)
Schrijven naar Eleonora Vulpiani :
e.vulpiani@gmail.com
e.vulpiani@libero.it

mededeling:

communiqué :

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

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

IBAN BE53 3101 2936 5653

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 : 310-1293656-53

Bic: BBRU BEBB

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 juni is
1 mei
Avant le 1 Mai on doit recevoir vos annonces pour Juin

