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Hou alvast deze twee data vrij in uw agenda van 
2020 voor onze luitdagen: 20 juni in Edegem en 
11 october in St-Lambrechts-Woluwe. 
Deze nieuwsbrief brengt  een compilatie van arti-
kels over de pioniers van de herleving van de luit.  
Gilbert Isbin  geeft ons een vervolgartikel Polyfo-
nische Benadering en twee interviews waarin  de 
toekomst van de luitmuziek ter sprake komt. Wij 
willen ook graag de toekomst van onze luitvereni-
ging veilig stellen en vragen daarom dringend 
nieuwe  vrijwilligers die ons team willen komen 
versterken. 
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Greet Schamp 
Vice voorzitster 
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Nous avons le plaisir de vous annoncer les deux Journées du luth 
de 2020 : le 20 juin à Edegem et le 11 octobre à Woluwé Saint-
Lambert. À noter donc dans vos agendas !  
Dans ce numéro vous trouverez pas mal de renseignements sur 
les pionniers du luth et de la musique ancienne. Jetez un œil at-
tentif aux photos : la position de main droite de Podolski est en-
core tout à fait guitaristique, celle de Van Puyenbroeck déjà plus 
actuelle, même remarque au sujet des instruments ! Et encore 
deux interviews, la suite de Gilbert Isbin sur l’approche de la poly-
phonie ainsi que les rubriques habituelles.  
Et comme toujours nous sollicitons votre aide pour trouver des ar-
ticles ou des sujets qui vous intéressent… Bonne lecture ! 

EEEE    dito 
Christine Ballman 
Présidente 

sponsor 
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* TIED & NYCKLED - Baroque update 
PHILIPPE MALFEYT (Luit, Theorbe) DIDIER FRANCOIS   (Nyckelharpa) CLÉMENCE 
SCHILTZ (Viola da gamba) 
 
14/02/’20  20u30  STUDIO CAMPO   (Domein Kaat Tilley)  Asbeekstraat 12 - Asbeek 
15/02/’20  20u          ’T  KASTEELTJE   Stationstraat 7  - Denderleeuw 
16/02/’20  11u           DE BATHYSCAAF  Meuleschettestraat 74 - Aalst 
16/02/’20 19u           TEN HUIZE REBECCA   Ring Oost 12b  -Ninove 
 

Sofie Vanden Eynde:  
Renaissance.At.Twilight 
Zondag 23 februari 20, van 17:42-20:12 
Luting.into.the.Night 
dinsdag, 25 Februari 2020 van 20:30-23:00 
A transformative encounter with the lute and its peaceful music at the intimacy of the artist's 
home. Sofie Vanden Eynde receives a small audience (max. 12 listeners) at her cosy flat for 
an exclusive lute recital followed by a meet & greet with bubbles and chocolates. 
 
For more info and bookings please message us sofievandeneynde09@googlemail.com or 
0479 20 46 32 
 
Tamburini o.l.v. Noor Wouters en met o.a. Jo Van Herck en els Bervoets 

15 maart om 15 uur in de Sint-Antoniuskerk in Edegem Benefietconcert ten voordele van 
Chico Latino, een Edegemse organisatie voor ontwikkelingswerk in Peru: 

'Viaje sefardí'  door de groep Tamburini  met Sefardische muziek. 

Kaarten: € 15 Voorverkoop:  € 12 Steunkaart: € 10 te bestellen per mail info@chicolatino.org 
en storten op BE21 00133631 1103 van Chico Latino vzw 

 
21-22 mars 2020 LES JOURNÉES DU LUTH À PARIS 
Chapelle St Thomas d'Aquin,3 place St Thomas d'Aquin, 75007 Paris 
 
Luthiers (dès 14h le samedi et dès 10h le dimanche !) Cafétéria 
 
SAMEDI : 
15h : "Alla Napoletana !" par l’ensemble Vida Bona ! Francisco Orozco : chant et luths - 
Francoise Enock : viole de gambe renaissance et colascione - Jean-Michel Deliers : corne-
muse, vielle à roue, chalumeau, percussions... Autour des Canzon villanesche de G. da 
Nola. 
17h : "La vraye amour", duos de luths. France - Italie vers 1550 par A Due Liuti (Thierry 
Meunier et Jean-Marie Poirier, luths en sol et basse en ré). Oeuvres de Mornable, Sermisy, 
Clemens non Papa, Morlaye, de Rippe, Borrono, da Milano et anonymes. 
20h : "Le Salon de musique de Mme de Pompadour" par l’ensemble La Rêveuse (Serge 
Saitta, traverso - Florence Bolton, viole de gambe - Benjamin Perrot, théorbe et guitare). 
Oeuvres de Louis de Caix d'Hervelois, Michel Blavet, Carl Friedrich Abel, Georg Philipp Te-
lemann. 
DIMANCHE : 

AAAA    genda 
http://www.lute-academy.be/xlagenda327-nl     
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10h : Ouverture de l’exposition des luthiers, Assemblée Générale de la SFL 
14h30 : "Liuto Phantasticus" par Aland López (Cuba), Archiluth. Giovanni Girolamo Kapsberger, 
Primo libro d´intavolatura di lauto, Roma 1611. 
15h15 : "Fire and Water Music", fissions et fusions italiennes & anglaises au XVIIe siècle". Par 
l’ensemble Fabula Mundi. Œuvres de Jenkins, Granata, Stradella... Flûte à bec, Flora François - 
Viole de gambe, Mathias Ferré - Théorbe et percussion, Carles Dorador Jové - Luth et guitare 
baroque, Fabrício Corrêa de Melo. 
16h45 : "Back to British Roots", Anonymes et traditionnels anglais & irlandais, Playford, Purcell, 
et quelques surprises... par le Stingo Music Club : Sarah Lefeuvre : chant, flûte - Julia Campens, 
violon - Stanley Smith : viole de gambe - Michèle Claude, percussions, psaltérion - Romain Fa-
lik, théorbe. 
Société Francaise de Luth www.sf-luth.org 
 

1 tot 3 mei 2020 Luitfestival op Burg Sternberg, Duitsland, organisatie DLG 
Freitag,1.Mai2020 Ab 13:00 Anreise und Zimmerbelegung auf der Burg 16:30 Begrüßung 16:45 
Berichte aus der Lautengesellschaft Vorstand und Mitwirkende 17:45 Vorträge 18:45 Abendes-
sen 20:15 Konzert So bebt das Herz vor Lust, wie seine Saiten zittern. Suzanne van Os 
(Lauten, Vihuela, Arciliuto, Chitarrone, romantische Gitarre); Martin Lubenow (Zink) – anschlie-
ßend Diskussion zum Konzert Ca. 21:45 Gemeinsamer Umtrunk im Kaminzimmer 
Samstag,2.Mai2020 08:00–09:00 Frühstück 09:30–12:00 Jahreshauptversammlung der DLG 
09:00-18:45 Interpretationskurse je nach Anmeldung und Verabredung 12:30 Mittagessen 14:30 
Vorträge mit Musikbeispielen von Schallplatte 16:30 Kaffeepause 17:15 Vorträge mit Musik-
beispielen von Schallplatte 18:45 Abendessen 20:15 Konzert Old English Ballad Tunes & Lute 
Songs Dowland, Johnson u.a. Tessa Roos (Gesang), Peter Croton (Laute) 21:45 Gemütliches 
Treffen im Kaminzimmer 
Sonntag,3.Mai 2020 08:00–09:00 Frühstück 09:00–11:00 Interpretationskurse 09:30–11:15 
Vorträge und Präsentation von Lauten und Dokumenten des 20. Jahrhunderts 11:30 Konzert 
Cantio Sacra – Musik von A. Grandi, L. Rossi, D. Mazzocchi, G. Kapsberger, G. Zamboni u. a. 
Leandro Lafont (Altus), Beate Dittmann (Theorbe). 
Aanmelden en meer info bij Oliver Holzenburg op festival@lautengesellschaft.de 
www.lautengesellschaft.de 
 

3-7 juni Schuytfestival 
Vierhonderd jaar geleden, in 1620, vertrok uit Leiden een groep Pilgrim Fathers, die om geloofs-
redenen uit Engeland waren gevlucht en in Leiden hadden gewoond, met het schip de Mayflo-
wer naar Amerika om daar een nieuw bestaan in vrijheid op te bouwen. In de derde editie van 
het Schuytfestival staan daarom geloofsvluchtelingen en muziek uit de tijd van de Pilgrims cen-
traal. Kijk hier voor meer informatie of ga naar www.schuytfestival.nl. 
 
5-7 Juni 2020, Leiden, de Nederlandse Luitvereniging organiseert een luitweekeinde met 
Paul O’Dette en met als thema ‘The Pilgrim Fathers’ (die vanuit Leiden vertrokken om de Atlanti-
sche Oceaan over te steken). 
Paul O’Dette is er het hele weekeinde en zal naast zijn concert ook workshops geven met zon-
dagmiddag een afsluitende presentatie van ca. drie kwartier door de deelnemers in de Lokhorst-
kerk. De workshops zijn open voor iedereen: luit, gamba, blokfluit, zang en wat verder kan pas-
sen. Daarnaast is op zaterdagavond een concert met een renaissance band gepland, voor meer 
gevorderde spelers. De bedoeling is dat er ca. drie stukken met iedereen samen worden ge-
speeld en dat daarnaast de verschillende instrumentgroepen (eventueel in combinaties), ook 
een aandeel leveren aan het concert. 
Aanmelden en meer info op https://nederlandseluitvereniging.nl/ 
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20 JUNI 2020 vanaf 10u EDEGEM  
 
LUITDAG in de muziekacademie Terelststraat 67, Edegem. 
Met samenspelsessies, de muziek kunt u vooraf krijgen concertjes en instrumentententoonstel-
ling. De groep van het Leuvense conservatorium o.l.v. Floris De Rycker komt terug met een 
nieuw programma en The Thursday consort brengt ‘Ick clam den boom al op’’ met Susan Van 
Lommel, zang, Hilde Van den Bulcke, gamba, Andrée Reusens, Tom Van Eygen, luiten, Erik 
Corsmit, luit, blokfluit & zang en Lieve Pichal leest voor uit Bruegel van F. Timmermans. 
 
Naar goede gewoonte brengt ieder zijn eigen lunch mee, bij mooi weer kunnen we in de mooie 
tuin piknikken. 
Toegang is gratis, voor de concertjes wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Meer info www.lute.academy.be of contact@lute.academy.be 
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RATAS DEL VIEJO MUNDO   
Met Floris De Rycker luit 
 
 
MAART 2020 ROME - ITALY  
2 MEI 2020 DE WARANDE - TURNHOUT -  
3 MEI 2020 DE KERN - WILRIJK  
JUNI 2020 PARMA - ITALY  
JUNI 2020 FESTIVAL CONCENTUS MORA-
VIAE - CZECH REPUBLIC  
AUGUSTUS 2020 FESTIVAL DE MÚSICA 
ANTIGA DELS PIRINEUS - SPAIN  
AUGUSTUS 2020 LAUS POLYPHONIAE - 
ANTWERPEN  
16-18 OCTOBER 2020 NÆSTVED EARLY 
MUSIC FESTIVAL - DENMARK  
Info: https://www.rdvm.org/concerts.html   
 

ZEFIRO TORNA MET JURGEN DE BRUYN  

01.& 02 02.202020:00  

BALSAM - MUZIEKTHEATER  

Le Channel, Calais (FR)  

13.02.202020:00  

BALSAM  

Muziekcentrum De Bijloke, Gent (SOLD OUT)  

 27.02.202012:30  

LES CHAMPIONS DES DAMES  

Opera Antwerpen  

 28.02.202012:30  

LES CHAMPIONS DES DAMES  

Opera Gent  

 

 11.03.202020:00 BALSAM - MUZIEKTHEATER  

Le Volcan, Le Havre (FR)  

12.03.202020:00  

BALSAM - MUZIEKTHEATER  

Le Volcan, Le Havre (FR)  

13.03.202020:00  

BALSAM - MUZIEKTHEATER  

Le Volcan, Le Havre (FR)  

14.03.202020:00  

BALSAM - MUZIEKTHEATER  

Le Volcan, Le Havre (FR)  

15.03.202020:00  

BALSAM - MUZIEKTHEATER  

Le Volcan, Le Havre (FR)  

 27.04.202020:30  

PAST >| ORALE  

LUNALIA - Cultuurcentrum, Mechelen (PREMIERE)  

 22.05.202000:00  

BALSAM - MUZIEKTHEATER  

Operadagen Rotterdam (NL)  

23.05.202000:00  

BALSAM - MUZIEKTHEATER  

Operadagen Rotterdam (NL)  

26.05.202020:00  

ECCE HOMO  

La Barcarolle, Saint-Omer (FR)  

Dimanche 11 octobre ’20  de 9 à 17:30 
Journée belge du luth 
Académie de musique, Avenue des Deux Tilleuls 2A, Woluwe St Lambert 
Exposition des instruments, conférence, jeu d’ensemble, concert, podium libre. 
 

Zondag 11 oktober ’20 van 9 tot 17:30 
Belgische luitdag 
in de muziekacademie, Tweelindenstraat 2A, St Lambrechts Woluwe 
Tentoonstelling van instrumenten,lezing, samenspel, concert en vrij podium. 
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Tell us something about your musi-
cal background, your musical influ-
ences, styles, etc. 
 
You could say that being born in Flor-
ence gave me a strong early connec-
tion with the Renaissance. This didn’t 
really manifest itself in any way until my 
twenties, however, when I began to 
take more of an interest in the history 
and heritage of my city. Until then, I 
was vaguely aware of Renaissance 
music but never really took the time to 
find out about it. When I did, I realised 
what a rich and beautiful form of music 
it is, and began buying Renaissance 
and early music CDs. I wanted to learn 
more about it partly because I enjoyed 
it, but partly also as a way to bring me 
closer to my own heritage. 
 
Never did I think about actually playing 
a Renaissance instrument, however, 
until my wife bought me a lute for 
Christmas one year. It was a gamble on her 
part, but as it turns out it was an inspired deci-
sion, because I discovered an instant affinity 
with the instrument, and never looked back. So 
I must really thank her if I am a musician today. 
 
I always find it hard to say whether I’m a musi-
cal person or not, because to me music is a 
genuinely universal language: surely music 
speaks to all of us, albeit in different ways. Who 
is not a musical person? Has anyone ever told 
you that they don’t like music? My own musical 
background is probably quite similar to that of 
many others my age, having gone through a 
period of listening to heavy metal in the late 
‘80s and early ‘90s to eventually finding my 
way to more “popular” music, via a brief period 
of jazz.  
 
I can however trace some of my more signifi-
cant musical influences to certain sources in 
particular – these are the ones which I feel 
have influenced my own style of lute music 

more than any others. The Enigma album 
MCMXC was for me a revelation. There is also 
a lot of Enya in my music. But the music that 
inspired me the most was the dreamy rock of 
Heroes del Silencio, which I regard as the best 
group ever (OK, aside from the Beatles), and 
Entre Dos Tierras as the best album ever. And 
the reason for this is partly because I associate 
this music with a really fond period in my own 
life, which reconnects me with early memories, 
and which is in turn a key source of inspiration 
for my own music today. 
 
They say that to create good art you need to 
“dig deep”, and I think that’s what I’ve done 
with my own music, simply because it felt like 
the natural thing to do. 
 
Who or what inspired you to take up com-
posing? 
 
It honestly came naturally to me, as naturally 
as I would draw something if you put a pen in 

IIII    nterview  met FREDERICO MOSCOGIURI   
Gilbert Isbin  
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my hand and a paper in front of me. I don’t 
think it could’ve been any different with me, to 
be honest, because I’ve always had a strong 
desire to create.  
 
I was fortunate to find an excellent teacher in 
Manuel Minguillon at the beginning, when I 
was living in London, and I did take lessons for 
about a year. But then I moved to Hertford, 
Manuel moved back to Madrid, and I carried on 
on my own. Even before then, however, I 
couldn’t resist penning my own pieces, wanting 
to find and to express the melodies which I felt 
I had inside me. This was also the time when 
my first son, Luca, was born, which also pro-
vided inspiration. 
 
How would you characterise your composi-
tional language? 
 
Gentle, melodic, evocative. I remember when I 
met the founder of my online music label, Mag-
natune, who also plays the lute, for lunch in 
London one day. He told me he didn’t think 
there was anyone making the kind of music I 
did, which felt like a huge compliment. He said 
that unlike many other lute players and com-
posers, I leave a lot of “space” – and I think 
that’s right. I’m not the most technically gifted 
lute player you’ll find. But then I don’t really en-
joy lute music which is too elaborate, too fast, 
too virtuoso. I always wanted to let the instru-
ment speak, because its sound is unique, and 
uniquely beautiful. You can play amazing riffs 
on any instrument, but no other instrument 
sounds like the lute. The beauty of a resonant 
arpeggio on the lute, left to linger in the air, is 
impossible to surpass. I always wanted to find 
the harmonies and the melodies which would 
allow the instrument to really express itself 
simply and naturally. There is a real beauty in 
simplicity, and that is what I look for when I 
compose.  
 
Lovers’ Enchantment is one of the pieces in 
my second album, Orpheus, but it is in fact one 
of the very first pieces I composed - simple in 
melody, but rich in feeling. I regard that piece 
as perhaps the most “true” to my personal 
style. That is my sound, and I think it always 
will be.  
 
 

Which non-musical influences have affect-
ed your music the most ? 
 
Aside from the city of my birth, which I am at-
tached to in a very personal way, my wife and 
my children in particular have been a source of 
inspiration for me, as they were both born with-
in two years of me starting to play on the lute. 
 
I also dedicated one of my pieces, Per Mano 
Assieme Nei Giardini Dell’Infanzia – the only 
one I gave an Italian title to – to my grandfa-
ther, whom I was very close to, and I played 
this at his funeral. Walking with him in the park 
near my home when I was very young is one of 
my fondest childhood memories. 
 
I hear influences of medieval, renaissance, 
baroque, contemporary classical, and jazz. 
Did you study all these styles ?  
 
I did play trumpet in a jazz band for a while, 
and in a brass band at school, but that’s it. I 
didn’t study any other form of music as such. 
But the trumpet couldn’t be a more different 
instrument to the lute, and with the lute I found 
an instrument which I feel really captures my 
feelings and allows me to really express my-
self.  
 
My style is very personal and quite spontane-
ous. In fact I find a lot of early music and clas-
sical music boring. But then you have excep-
tions. Marco Dall’Aquila and Giovanni Maria da 
Crema are much more melodic on the whole, 
and therefore more pleasurable, than the 
“Divine” Francesco da Milano. Vivaldi is much 
more melodic than the vast majority of classi-
cal composers. Vaughan Williams is similarly 
much more accessible, and enjoyable, than 
any of his contemporaries for me. Each of 
these has produced some amazing pieces. I 
enjoy music which wraps you up and takes you 
on a journey, and which doesn’t try to hard, as 
it were – that’s the kind of music I try to make, 
too. 
 
 
Tell us something about your working 
method as a composer of lute music. 
 
You won’t be surprised to hear by this point 
that it’s pretty spontaneous. I almost always 
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have a pencil and lute tab paper close by 
whenever I sit down to play, because I know 
that I might come up with a tune which I want 
to capture, and develop. Sometimes I just want 
to play, other times I deliberately try to com-
pose. I usually build a piece around one or two 
key melodies, repeated several times, not un-
like the format of most modern music. But it re-
ally depends: some pieces, like Ariadne’s 
Dream, try to tell a kind of story. Others, like 
Solace, or Memories of a Summer, are a single 
melody which I don’t feel needs any further de-
velopment. 
 
In Nikos Kazantzakis’ Zorba the Greek, Zorba 
has a bouzouki (a relative of the lute) which he 
only plays when the instrument wants to be 
played. It’s a bit like that for me too. I have 
stacks of paper with unfinished ideas. Occa-
sionally I turn one into a finished piece, but if 
I’m not feeling it, I don’t even try, because I 
know that the finished product just isn’t going to 
be good enough. 
 
Did you publish your compositions ? 
 
No, though quite a few people have asked me 
for the tab for my version of Scarborough Fair 
which I recorded many years ago. I’m always 
very happy to share that and others, even 
though they’re literally scribbled on sheets of 
paper. I keep thinking that I need to record my 
version of Greensleeves as well. If there’s a 
demand for the tab for my music, I’m very hap-
py to publish it – when I can find the time to 
write it up properly and scan it! 
 
What is your approach in dealing with tradi-
tion whilst also searching for a new style ? 
 
I think you need to be true to the instrument, as 
it were. You can’t play a lute like you would an 
acoustic guitar, though you can strum along on 
it just as well. The lute in particular is a very 
gentle instrument which lends itself to gentle 
music, though it’s also very versatile. The lute 
also has a connection with a specific past and 
particular genre of music which many other in-
struments lack, and this gives it a real depth of 
character, in a way. 
 
That doesn’t mean that you need to stick to 
pieces from that period, obviously. Music is 

constantly reinterpreted and constantly reborn, 
and indeed most composers of that time also 
reinterpreted each other’s pieces, or popular 
tunes, all the time – think of Mille Regretz and 
La Cancion del Emperador, or Go From My 
Window, or indeed Greensleeves. In fact, if this 
doesn’t happen then music becomes stuffy, 
and only appreciated as you would appreciate 
some exhibit behind a glass pane in a muse-
um.  
 
I don’t want to compose music for a museum. I 
want to compose music that people might en-
joy listening to. I’ve deliberately tried to fuse a 
Renaissance sound with something which a 
modern audience might appreciate – effective-
ly, lute music for a modern ear. ….Because I 
too have a modern ear, after all, and I want to 
“rediscover” and reinterpret the sound of the 
lute in a more modern context. 
 
 
Do you improvise and what does improvisa-
tion mean to you and what, to you, are their 
respective pros and cons? 
 
For someone who used to play jazz, I like origi-
nality but improvisation is not really my thing, 
though I admire very much those who are able 
to improvise well. 
 
I strongly believe that the lute world need 
more new works. What potential do you see 
in contemporary lute music ? 
 
I see huge potential, if there is enough appetite 
and willingness to try new things by part of lute 
players, enough forward thinking by part of 
classical record labels, and enough open-
mindedness by part of the wider early music 
community.  
 
The lute, like other early music instruments, 
should not be confined to a particular era, be-
cause it has so much more to give. Music 
transcends eras. These instruments can and 
should still be played today, and not just play-
ing the music of centuries ago, nice as some 
(by no means all!) of it is.  
 
In my experience, many people like and wel-
come new lute music. I believe there is a real 
appetite and therefore a market out there for 
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new, more “modern” lute music, but early and 
classical music is still largely regarded as 
niche, a bit aloof and a bit elitist as well. We 
need to shake off that image if we are to reach 
a wider audience.  
 
The 15th and 16th Centuries were a time of 
transformation and experimentation for music. 
In this spirit, I also believe that lute tab needs 
to be interpreted and “felt” a lot more than, say, 
orchestral sheet music, which has to be played 
exactly as written to the smallest dot, for it to 
really come to life. 
 
If we are prepared to “feel” the instrument, and 
rediscover the same spirit of experimentation 
which lay at the heart of the Renaissance itself, 
then the lute can open up so many new doors 
for music today. 
 
What is your opinion about the future of the 
lute ? 
 
The internet has enabled many people from 
around the world to discover the lute, experi-
ence all the music that there is for it - both old 
and new – and connect with like-minded peo-
ple in global online communities. This has al-
ready gone a long way to reviving the instru-
ment and encouraging experimentation. 
 
I think the reason that more and more people 
are discovering the lute is that it has a very dis-
tinctive beauty in sound and look, as well as 
taking us back to a time which is often romanti-

cised, which stimulates the imagination. I don’t 
think this will ever change. And the more we 
share, the more we extend its legacy, and 
broaden its audience. 
 
Some time ago someone got in touch with me 
to say he liked my music, and he went on to 
compose a really nice piece of his own as a 
result. It gives me great pleasure to know that 
my music is not just appreciated by others, but 
that it also helped inspire and give life to more 
new music.  
 
How, do you feel, could contemporary lute 
compositions reach the attention of a wider 
audience? 
 
Where is your music available ?  
 
Both my albums – Arpeggi and Orpheus – are 
available on Spotify and iTunes, or via  
www.magnatune.com. Magnatune is a great 
platform for both professional and semi-
professional musicians, and there is a wealth 
of really great music on there by talented musi-
cians of all genres. 
 
My music is also available on 
www.bandcamp.com, and I’d recommend you 
use this, as it pays musicians so much better 
than any other online platform. And these 
days, getting any kind of money for your music 
is increasingly rare, unless you’re Ed Sheeran. 
Thank you very much - I would really appreci-
ate it. 

11-course Baroque Lute for sale by Anatoli 
Gundilowicz. 67 cm stringlength, Perfect for 
French repertoire. Good action, solidly built.  
Stauffer terz guitars and a 19th century roman-
tic guitar 19 century guitars after Stauffer ma-
de by Martin de Witte. 
We are selling our Romantic guitars that were 
used in the following recordings: 
 Terz guitars: 3600EUR 
https://www.youtube.com/watch?=rpiMxjvAdnk 
https://www.youtube.com/watch?v=wBkRxvf ... 
k&index=19 
Romantic Guitar 3900 EUR 

 https://www.youtube.com/watch?
v=dBsIMSLmfcU 
https://www.youtube.com/watch?v=O5cI-
tPZyY 
Pictures can be seen here: 
https://www.facebook.com/pg/LUTE-DUO-
An ... 3666551956 
 https://www.facebook.com/pg/LUTE-DUO-
An ... 0743216915 
   Instruments are in perfect condition 
Please feel free to ask for more information at 
info@luteduo.com or on priv +48607727346 
Anna Kowalska & Anton Birula 

ZZZZ    oekertjes Petites annonces 
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CCCC    d’s    

Catalogue No.: CD-16320 
€17.90 Downloads incl. Booklet PDF 
About "Iki"  
 
Dit wordt de laatste cd met solowerk van de 
grote Japanse meester, gespeeld op een oude 
luit, in 1611 gebouwd door Laurentius Greiff in 
Zuid-Duitsland. 
Als specialist in het repertoire voor Franse ba-
rokluit ziet Toyohiko Satoh paralellen met ‘Iki’ 
een Japanse begrip dat staat voor elegantie en 
verfijnde stijl. De cd werd al opgenomen in 
2018 in Kirishima, Japan, maar is nu ook nog 
een primeur wat betreft de geluidsopname van 
werken van Fresneau. Zoals u zich wellicht 
nog herinnert is Edward Martin (Minnesota) 
druk bezig om deze recent ontdekte werken op 
plaat te zetten, u kon hem aan het werk horen 
op onze luitdagen in oktober ’18 in Brussel en 
Edegem. Deze opname met integraal werk van 
Fresneau liep echter vertraging op, waardoor 
Satoh nu toch een primeur heeft. Mouton, 
Gaultier en Dufaut zijn eveneens vertegen-
woordigd op deze schijf. Het is een wonder-
mooi afscheid van de Japanse luitmeester die 
zovele luitspelers in Europa gevormd heeft. 
Bedankt voor alles Toyohiko! 
info:  shop@carpediem-records.de  

 
 

 
 
 
Juegos Filarmónicos 
12,00€ 
Juegos Filarmónicos 
Thomas Schmitt 
Guitarra de 6 órdenes 
De werken die in deze opname klinken, verte-
genwoordigen een belangrijk onderdeel, hoe-
wel tegenwoordig onbekend, van een gitaarre-
pertoire dat aan het einde van de 18e eeuw op 
dat moment kon worden beschouwd als een 
elitaire muziek voor geprivilegieerde mensen 
van een bepaalde sociale klasse. Alleen al het 
feit dat het een muziek was die werd gecompo-
neerd en verkocht in de vorm van bladmuziek, 
in handgeschreven edities, maakte het rond 
1800 onbereikbaar voor de meerderheid van 
de bevolking in Spanje. Deze bestond groten-
deels uit analfabeten, maar wie tot de betere 
klasse behoorde kon zich deze muziek dus 
aanschaffen en ze leren spelen. Voor de luitis-
ten onder ons met een gitaarverleden, komt 
deze muziek zeer vertrouwd over. Men hoort er 
meteen ook de volgende generaties van gitaar-
componisten in zoals Carulli, Carcassi, 
Aguado, Sor. Het is de verdienste van Thomas 
Schmitt om deze onbekende pareltjes onder de 
aandacht te brengen. Warm aanbevolen! 
Info:  shop@carpediem-records.de 
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ISBIN TRIO  
Gilbert Isbin; luit ; Xavier Rau, bas en Peter 
Vangheluwe, percussie .   
Een unieke bezetting !   
Het trio brengt sterk melodieuze muziek met 
kleurrijke jazzharmonieën, contrapuntische lij-
nen en ritmisch uitdagende passages.  
De muziek klinkt Intens, lyrisch, poëtisch, inge-
togen, toegankelijk maar ook vaak verrassend 
dynamisch, ritmisch, fantasierijk, exotisch, …    
Gilbert Isbin, luit en composities, werkte samen 
en nam een 20tal albums op met enkele van 
de beste muzikanten in de jazz-en improvisa-
tiescène, zoals Cameron Brown, Joe Fonda, 
Scott Walton, Hugh Hopper, Jeff Gauthier, Vin-
ny Golia, John Ruocco, Ernst Reijseger, Jaap 
Blonk, Michel Godard, Wolfgang Reisinger, An-
dre Goudbeek, Chris Joris,... Zijn stijl is heel 
poëtisch en beïnvloed door jazz, oude muziek 
en hedendaagse klassiek. Zijn composities-
ongeveer 400 voor gitaar, luit en ensemble 
worden uitgegeven door Mel Bay, Berben 
Edizioni Musicali, the UK Lute Society, Kindle 
Publishing, …en worden ook regelmatig uitge-
voerd. Voor elk van de 3 Fingerprints Cds (uitg. 
Klara/Comav) werd een Isbin compositie voor 
ensemble geselecteerd.     
‘Yes’ Love is het vruchtbare resultaat van een 
intens samenspelen.  Sedert jaren werkt hij sa-
men met contrabassist Xavier Rau en percus-
sionist Peter Vangheluwe.   
Naast eigen composities, staat op de CD ook 
een werk gecomponeerd in samenwerking met 
de Amerikaanse bassist Cameron Brown 
(George Russell, Don Cherry, Chet Baker, Joe 
Lovano), en twee arrangementen  : Singsong 
van Jan Garbarek en Blue In Green van Miles 
Davies/Bill Evans.    
  
De Melodische lijnen van Isbin’s luitspel en het 
warme volle basgeluid van Xavier Rau worden 
gekleurd door de intelligente ritmische inbreng 
van percussionist Peter Vangheluwe.  
De fysieke Cd wordt verdeeld door Cdba-
by.com en Parsifal.be Voor de digitale verde-
ling zorgen Cdbaby.com, Spotify, Bandcamp, 
Amazon,I tunes, Deezer,….  Voor meer info 
bezoek gilbertisbin.com/projects/isbin-trio/ of 
bekijk de promovideo op You Tube  https://
youtu.be/hUn55u9qAzo  Contact : gil-
bert.isbin@gmail.com  
Oud-Strijderslaan 18 8200 Brugge 2 België   

Recensie:  

Het is even wennen.  
De luit is een instrument dat zijn eigen muzika-
le geschiedenis beheerde.  
De context van de luit was steeds historisch.  
Gilbert Isbin plaatst het instrument als compo-
nist en vertolker al lange tijd in een heden-
daagse context; hierbij niet gehinderd door 
jazzy invloeden.  
 
Memlings engelen zouden zich een hoedje 
schrikken bij het beluisteren van Isbins compo-
sities. De luit met een eigen fenomenologie, 
die steeds het historische referentiekader op-
zoekt waarbij de wording van het instrument 
ook een muzikale creatie impliceert. En voor 
de doorsnee luitspeler is dit ook het boeiende 
aan het instrument.  
 
Halverwege de 18e eeuw na een barok hoog-
tepunt, was de luit letterlijk uitgezongen.  
Toen in de loop van de vorige eeuw de oude 
muziek herontdekt werd bloeide ook de luitmu-
ziek weer op, alsook het ambacht van luthier. 
Aanvankelijk wat nostalgisch, later met veel 
kennis, enthousiasme overgave en historici-
teit.  
Isbin's muziek gaat ook aan dit stadium voorbij, 
gebruik makend van alle voorgaande verwor-
venheden is de setting modern. Jazz. Harmo-
nieën en akkoorden krijgen een andere beteke-
nis, en het referentiekader wordt helemaal an-
ders ingevuld.  

YES LOVE is een cd die jazz ademt. De cd 
opent met een stemmige ballad. Maar er is ook 
ruimte voor bossa en swing. Snaargewijs doet 
dit veel aan de gitaarliteratuur denken. Daar is 
niets mis mee. De luitmelodieën manoeuvreren 
zich moeiteloos doorheen de subtiele begelei-
ding van bassist Xavier Rau en percussionist 
Peter Vangheluwe en leiden het trio langs po-
ëtische paden. Toch blijft de luit haar waarach-
tige zelf. Gebruik makend van alle klankkleu-
ren, haar eigen, kleurt ze ook het gemoed. 
Met composities van oa Bill Evans, Wawacou 
en Jan Garbarek omgeeft Isbin zich met de 
groten.  

Mooi deze cd. Geen schaduw, hoogstens luim 
en lommer. Ook voor in een gezellige jazz-
kroeg.  
Frank Schaffels 
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LLLL    es Pionniers de la renaissance du luth  
 Compilation des articles Greet Schamp 
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PPPP    ioneers of the lute revival * 
Jo Van Herck 

The very first pioneers – early music in the 
19th century 
 
There have always been individuals – even at 
the height of the 19th century Romantic period 
– who were fond of early music.  Composers 
like Pergolesi, Bach and Palestrina were never 
entirely absent in our collective musical 
memory. 
 
For instance in Brussels early music could be 
heard, even in those days.  Fétis and Ma-
hillon had built an extensive collection of mu-
sical instruments, and obviously there was al-
ways the temptation not only to show those but 
also make them audible to an interested audi-
ence.  Therefore young students of the con-
servatoire were encouraged to learn to play 
the fiddles, lutes and other archaic instruments 
that had been brought together there.   
It is after attending such a “concert historique” 
in Brussels that a young Frenchman, who 
studied the violin with Vieuxtemps, got caught 
by the early music bug in such a way that he 
was to become the greatest pioneer of this re-
vival.  His name: Arnold Dolmetsch.  Many 
books have been written about this eccentric 
character, and this is not the place to elaborate 
about his life.  But one thing is certain : the old-
est picture of a lute-player that you are likely to 
ever see, will undoubtedly show Dolmetsch, 
dressed in an Elisabethan costume and often 

surrounded by wife and children who play the 
viol or recorder.  Dolmetsch favoured the so-
called house music and strongly opposed virtu-
osity.  He therefore played just about all instru-
ments that he could lay his hands on.  But 
most often he is portrayed with his lute, a 16th 
century instrument built by Michael Harton, 
presumably a pupil of Vendelio Venere (alias 
Wendelin Tieffenbrucker).  Dolmetsch was the 
son of an organ builder and he was a very 
skilled instrument builder.  During the course of 
his long life he built many lutes, selling them to 
pupils and other interested parties. 
 
  
The lute during the first half of the 20th 
century 
 
Meanwhile in Brussels (again !) an American 
citizen had arrived called Safford Cape, who 
would soon become one of the leading figures 
in the early music movement, as conductor of 
the group Pro Musica Antiqua.  This ensemble 
was founded in 1933 and would bring us radio 
broadcasts, records and concerts during many 
years. 
 
Musicologist Charles Van Den Borren was the 
father-in-law of Cape, and any performance 
under his supervision was guaranteed to have 
a scientific background and a high artistic lev-
el.  Little is known about the lutenist(s) of Pro 
Musica Antiqua except that one was called 
Harrison, and that once a record entitled “Le 
Luth au 18ième siècle” (Musidisc “Richesse 
classique” 30RC790) was made by the “Trio 
au Luth de Bruxelles”  which consisted of Saf-
ford Cape, M. Podolski en J. Tryssesoone. 
(ed.:later named Rubinlicht after her husband). 
 
* The full article in english is available on  
simple request contact@lute-academy.be  
 
NL U kunt nog steeds deze artikels door Jo 
Van Herck over de Pioniers in het Nederlands 
online lezen in de nrs 15 –17 van 2001-2002 
www.lute.academy.be/ons tijdschrift  
 
(picture : Arnold Dolmetsch in his atelier). 
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Michel Podolski 
Né en 1928 de mère anversoise et de père 
russe, il s’ intéresse dès l’enfance aux  
instruments à cordes, et joue très tôt guitare 
mandoline et luth. 
Il fait des études de botanique tropicale, mais 
est aussi un passionné de jeu d’échecs, et  est 
polyglotte par ses origines.  
En tant que luthiste et musicologue, il entre en 
1948 au sein du groupe de musique « Pro Mu-
sica Antiqua » sous la direction de Safford 
Cape, groupe dont il sera un des piliers pen-
dant plus de dix ans. 
Se consacrant exclusivement à la musique, il 
écrit de nombreux articles pour des revues et 
livres de musicologie, et fait de très nom-
breuses transcriptions. Il crée l’ensemble  de 
musique « Hortus Musicus » en1960 et forme 
parallèlement un duo avec la soprano Chris-
tiane Van Acker qui le suivra jusqu’à son dé-
cès en 1992. 
Il fait plusieurs tournées en Europe, aux USA, 
Canada, Mexique, etc… 
Il occupa une chaire aux universités de New 
York, Washington et Vancouver. 

Christiane Van Acker 
 
Soprano, née en 1930,élève de Frédéric   
Anspach. 
Dès 1956, en duo avec Michel Podolski  elle 
décède en 1993.    
https://www.youtube.com/watch?
v=DU3NBAjZrxY  
Juste pour préciser le "Trio au luth" 
https://www.discogs.com/Saint-Luc-Vivaldi-
Baron-Haydn-Le-Luth-Au-18e-Siecle/e/910823 
Ici avec Fernand Terby comme  violoncelliste. 
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Pro Musica antiqua 1955 

Il semblerait que la chanteuse Jeanne 

Deroubaix pourrait être encore en vie. 

Cette alto, membre de « Pro Musica An-

tiqua » est, ou était belge. Vous la voyez 

sur la photo aux côtés du luthiste Walter 

Gerwig, un autre pionnier du luth. Si 

l’un de vous peut nous aider à retrouver 

sa trace, laissez un message à l’adresse 

contact@lute.academy.be 

  

Un grand merci à Catherine Podolski 

pour toutes les informations qu’elle nous 

a fournies au sujet de son père Michel.  
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Victor Van Puijenbroeck (1932-1996) 
 
Een in memoriam verscheen in Geluit 
Luthinerie nr 1 van maart 1998 consul-
teerbaar op onze webstek  
Www.lute.academy.be/ons tijdschrift 
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 THE LUTE MANUSCRIPTS OF THE UNIVER-
SITY LIBRARY OF ROSTOCK GERMANY 
In the historical music inventory of the Rostock 
University Library, North Germany, one of the 
most extensive lute tablature collections from 
the Baroque period is kept. The inventory of 
the music collection of the 17th and 18th centu-
ries is based on the collection of the Württem-
berg Hereditary Prince Friedrich Ludwig (1698-
1731) and his daughter Louise Friederike 
(1722-1791). The collection of the hereditary 
prince mainly comprises chamber music, 
whereas the daughter added vocal and lute 
music to the collection. Louise Friederike  
became the hereditary Princess of Mecklen-
burg and from 1756 to 1785 as wife of Frie-
drichs I. Duchess in Schwerin and Ludwigslust. 
This is how the music collection, which had its 
origin actually in Southern Germany came to 
Northern Germany. After the Duchess's death 
part of the collection was handed over in  1799 
to the University Library of Rostock, including 
all the lute manuscripts. 
The ROSTOCK LUTE TABLATURE MANU-
SCRIPTS 
consist of fare more than 1000 pages of music, 
mainly for 11 course Baroque Lute, also eleven 
lute-concerts (strings plus lute) and one Suite 
for two lutes 
Among the composers are Daube, Dubut, 
Dufaut, Gautier, Gumprecht, Hirschtaller, Mer-
cure, Melville, Pichler, Pinelle, Spurny, Strobl, 
Tallmann, Vincent, Weiss .... 
This music was brought to Schwerin, when 
Louise Friederike of Württemberg married Her-
zog Friedrich von Mecklenburg-Schwerin. After 
the death of her husband Lousie went to Ros-
tock. The Mss are now kept in the Rostock Uni-
verstity Library, Sondersammlung. 
TREE EDITION 1980 - 2020 
On the occasion of our 40th anniversary we 
have a special offer for you: The Rostock Lute 
Tablature Manuscripts on CD/DVD 
CD/DVD ROM with 1540 pages of 11-course 
Baroque lute music in full color, completely in-
dexed. Every piece is just a mouse click away. 
The CD/DVD ROM is personalized and pass-
word-protected, but you can print in high reso-
lution. The CD/DVD ROM comes within a 40-

page printed Index book. 
We offer the Rostock Lute Tablature Mss in 
two versions: Comb bound Index book & ROS-
TOCK CD ROM Euro 95. 
Hard bound Index book & ROSTOCK M-Disk-
DVD  ROM   Euro  165.(The especially produ-
ced Milleniata M-Disk-DVD has an expected 
life time of several hundred years). Please spe-
cify when ordering, wether you want a CD or a 
DVD version 
Find our complete catalogue of lute music at 
www.tree-edition.com 
Send your orders to albertreyer-
man@kabelmail.de 
TREE EDITION / Albert Reyerman / Finken-
berg 89 / 23558 Luebeck / Germany 

Gilbert Isbin 
 
 EASY LUTE PIECES VOL.1 & 2 
 
NEW COMPOSITIONS FOR RENAISSANCE 
GUITAR 
So nice that we 
get new compo-
sitions for the 
renaissance gui-
tar after more 
than 400 years 
(Carsten Timpe, 
Lauteninfo, 
DLG) Available 
on Amazon as 
Paperback and 
E BookPdf Heart 
Piece page 1 
 
NEW COMPO-
SITIONS FOR 
BAROQUE  
GUITAR 
Available on Amazon as Paperback and E 
Book Downloadable Pdf Open You Heart 
Available on Amazon  as paperback and E 
book. Listen to the music on Soundcloud. 
Other Lute Composition Books, music, free 
downloadable pdfs on  
https://gilbertisbin.com/compositions/lute/ or  
on You Tube  

EEEE    ditions  
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Vertel ons iets over je muzika-
le achtergrond, je muzikale 
invloeden, stijlen, ...   
Ik ben op mijn veertiende begon-
nen als ‘kampvuurgitarist’. Ik 
zong en speelde ook Engelse 
songs en Franse chansons.  Als 
zestienjarige begon ik met een 
skifflegroep; we speelden regel-
matig in jeugdclubs. Ik kocht een 
elektrische gitaar en kreeg ook 
interesse in blues, jazz, en rock-
jazz. Ondertussen begon ik ook 
klassieke gitaar te studeren op 
de academie. Na een jaar mocht 
ik al zelf lesgeven en schreef me 
ook in aan het Conservatorium 
van Brussel waar ik 2 jaar gitaar 
volgde bij Jef Goor.   
Ik speelde heel graag Oude Mu-
ziek maar Jef zei: “dat is niks voor jou die luit-
muziek!” Nu begrijp ik wel wat hij hiermee be-
doelde. Ik liet me volledig gaan in de uitvoering 
met waarschijnlijk veel pathos en vibrato, maar 
een luit vergt een zachtere aanpak en een ex-
treme controle omwille van de dubbelsnaren.  
Dus had hij misschien wel gelijk. En dat is 
waarschijnlijk de reden waarom ik andere mu-
ziek op de luit begon te spelen om er mijn ei-
gen touch aan te geven, wat niet belet dat ik 
veel luitmuziek nog dolgraag uitvoer!  
Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in folk, 
klassiek, hedendaags, de betere pop- en rock-
muziek (Blood Sweat and Tears, Chicago, 
Frank Zappa, … ).                             
Tegelijkertijd heb ik steeds een voorliefde voor 
jazz gehad. Ik bewonder Miles Davis enorm, ik 
heb al zijn albums.  Andere idolen waren Pat 
Metheny, John McLaughlin, Larry Coryell, ... Al 
die verschillende interesses maken ook dat je 
het instrument op een ander manier benadert. 
De vrijheid van timing in jazz kun je vergelijken 
met de inégalité in Franse barokmuziek . Mu-
ziek is een taal die ook uit woorden bestaat 
met lettergrepen van verschillende lengte, met 
articulaties en accenten. De ritmiek, de plaats, 
lengte en dynamiek van elke noot zijn daar het 
resultaat van.  Dit resulteert in een retorische 

uitvoering, daarover heeft Denis Gaultier het in 
zijn ’La Rhétorique des Dieux’. De eerste Fran-
se kolonisten in New Orleans (La Nouvelle Or-
léans) hebben de inégalité in de retoriek van 
de Franse barok meegebracht. Die kolonisatie 
gebeurde ten tijde van Lodewijk XV!  Ik denk 
dat dit heel bepalend is geweest voor de unie-
ke mix die jazz uiteindelijk geworden is. Swing 
is het resultaat van inégalité en dat hoor je 
reeds duidelijk bij Rameau (Les Indes Galan-
tes)  
 
Hoe ben je sowieso geïnteresseerd geraakt 
in de luit ?   
Mijn belangstelling voor de luit is gegroeid door 
de ontdekking van Oude Muziek en de hele 
beweging, die daarrond gegroeid is.  Pioniers 
als Harnoncourt, Van Immerseel, Kuijkens, … 
speelden daarin een hoofdrol.  Al gauw tijdens 
mijn gitaarstudies  begon ik met een groep 
waarin we oude muziek speelden op moderne 
instrumenten. In 1975 kocht ik mijn eerste luit 
in een muziekwinkel in Dublin! Het was een 
zwaar, log geval met darmsnaren op hoge 
spanning, het klonk niet en was technisch bijna 
onbespeelbaar. Op aanraden van Konrad 
Junghänel  bestelde ik een luit in Engeland, 
deze keer naar historische bronnen gebouwd 

IIII    nterview  met Philippe Malfeyt  
Gilbert Isbin  
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maar die was dan zo licht gebouwd dat  er na 
een dag al een barst in was.  
Wat of wie inspireerde je tot het componeren   
Aanvankelijk concentreerde ik mij vooral op de 
Oude Muziek. Ik heb in tal van ensembles ge-
speeld : ‘Pandora’, waar Lieven Misschaert 
ook lid van was, ‘Romanesque’ (dat zich speci-
aliseerde in minder gekend werk uit de Renais-
sance : muziek van Utendal, Ockeghem, Wil-
laert, ...), ook met Paul Rans, ( o.a. het 
Gruuthuse Ms., Antwerps liedboek …) en zo-
veel andere freelance projecten .   
Uiteindelijk begon ik te componeren voor een 
fusieproject met de Marokkaanse groep 
Weshm en RANS. Daarin speelde de udspeler 
Abid El Bahri, die op zijn beurt de Chinese pi-
pa’speler Xia Hua kende. Zo ontstond het suc-
cesvolle trio ‘Luthomania’. We vroegen ook 
gastmuzikanten zoals Chris Joris, Steve Hou-
ben, Gwen Micault etc., dat vroeg al om meer 
uitgewerkte partituren. Op onze derde CD  
‘Peregrina’ gingen we nog verder door de con-
frontatie aan te gaan met 3 soorten harpen uit 
verschillende culturen: Hannelore Devaere op 
barokharp, Osama Abdulrasol op Qanun en Li-
Ling Huang op Guzheng . Uitgeschreven par-
tijen wisselen af met improvisaties.  Ook met 
flamencogitarist Michel Ghislain vormde ik een 
duo, tot mijn verbazing klinkt theorbe en 
flamencogitaar uitstekend samen.      
Ik begon ook steeds meer te arrangeren voor 
andere bezettingen zoals het ensemble ‘La 
Roza Enflorese’ (Sefardische muziek).  Exilio 
was mijn eerste serieuze compositorische acti-
viteit. Naast nieuwe composities op o.a. tek-
sten van Neruda arrangeerde ik Sefardische 
melodieën voor La Roza Enflorese en het Alfa-
ma strijkkwartet.  
Ik schrijf dus vooral in functie van het groeps-
project waar ik mee bezig ben, zeg maar voor 
eigen gebruik.   
                                                                                                                                      
Welke compositietechnieken gebruik je bij 
het schrijven van je werken.   
Ik componeer meestal modaal/dissonant maar 
nooit atonaal, op enkele korte passages na. Ik 
schrijf ook nooit in historische stijl, er is genoeg 
goede oude muziek.  Zelfs al schrijf je even 
goed als Dowland dan heeft dit voor mij nog 
steeds geen toegevoegde waarde. Ik compo-
neer meestal met een instrument in de hand, 
maak vaak een schets in potlood en zet het 

basismateriaal dan in Sibelius (software voor 
muzieknotatie)  
 
Hoe zou je je compositorische taal om-
schrijven ?   
Totaal eclectisch: alle genres die ik in mijn le-
ven heb gespeeld of beluisterd hebben invloed 
op mijn creaties.      
  
Denk je dat er gelijkenissen zijn in het spe-
len van jazzgitaar en luit?  
Ja, interpretatief zeker: in  timing, articulatie en 
retoriek vertonen absoluut overeenkomsten. 
Technisch gezien niet echt: met een plectrum 
spelen of met alle vingers dubbelsnaren be-
spelen vereist andere vaardigheden.   
 
Wat betekent improvisatie voor jou?   
Heel veel. Renaissancemuziek staat vol uitge-
schreven improvisaties (diminuties) en versie-
ringen.  Alle grote componisten tot de tijd van 
Liszt en Chopin waren uitstekende improvisa-
toren. In het orgelonderwijs is deze praktijk 
trouwens nog steeds aanwezig. In Basso Con-
tinuo improviseer je eigenlijk ook de hele tijd 
op een baslijn. In monodische muziek is het 
aandeel van improvisatie nog veel groter. Ik 
vind het heerlijk om mijn eigen stempel te 
drukken en niet de noten te moeten spelen die 
er staan!                Stilaan vind improvisatie 
ook zijn weg naar het muziekonderwijs en dat 
is een goede evolutie.  
 
Waarom wordt er nu zo weinig nieuwe luit-
muziek geschreven, dit in tegenstelling tot 
in de 16de,17de, 18de eeuw?   
Het verwondert me niet dat ons instrument is 
ten grave gedragen; de luit kon het nieuwe ro-
mantisch ideaal aan het einde van de 18de 
eeuw niet meer verklanken. Ook het hoge aan-
tal snaren zorgde voor extreme moeilijkheden, 
op de limiet van wat fysiek mogelijk was.  De 
gitaar heeft daardoor terrein gewonnen omdat 
ze gemakkelijker bespeelbaar is: enkelsnaren, 
toonvorming is eenvoudiger, ze klinkt wat lui-
der, vibrato komt meer tot zijn recht, ze klinkt 
gewoon ‘gevoeliger’ zoals een cello bv. om 
een beeld te gebruiken. Voor de viola da gam-
ba geldt precies hetzelfde. De 19de eeuw 
heeft een esthetiek ontwikkeld die je op deze 
instrumenten niet meer kunt waarmaken. Ik 
kan me bij Schumann of Wagner geen luit 
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meer voorstellen!  
 
Wat is je aanpak in het omgaan met traditie 
terwijl je ook op zoek bent naar een nieuwe 
stijl ? 
 Je kunt niet volledig aan de traditie ontsnap-
pen. Je bent altijd een product van de muziek-
geschiedenis én je eigen parcours daarin.  
 
Heeft de luit wel nood aan een nieuw reper-
toire ?   
Wat mij betreft zeker en vast. Ik betwijfel of er 
nog veel onbekende waardevolle stukken te 
ontdekken vallen in renaissance- en barokluit-
muziek. Er werd ook toen, veel meer dan nu, 
‘mainstream' muziek geschreven: melodietjes 
met stereotype diminuties aan de lopende me-
ter.  Je zou bv. toch geen opname maken van 
de hele Intavolatura van Vincenzo Galilei met 
al die passamezzo’s in alle mogelijke toonaar-
den … Dat zijn eigenlijk Etudes, maar dan toch 
niet op het niveau van Scarlatti, Chopin of  Vil-
la-Lobos! Wel uitstekend voor je techniek dus.                                                                       
Persoonlijk heb ik altijd geprobeerd om de luit 
uit haar historische context, uit dat isolement te 
halen.                                                                                                          
Ik denk dat er nog ongelooflijk veel mogelijk is 
en we kunnen nieuw repertoire goed gebrui-
ken.  Dat is eigenlijk volop aan de gang, er zijn 
tot mijn genoegen reeds heel wat luitisten die 
hun instrument in een bredere muzikale con-
text gebruiken.   
Ik denk dan aan de positie van de klassieke 
gitaar 50 jaar geleden: er was al originele mu-
ziek van vooral Spaanse componisten maar de 
doorbraak in andere landen kwam maar lang-
zaam op gang, je moet de mogelijkheden van 
de gitaar wel degelijk kennen om er voor te 
schrijven. Bij de luit komt daar een notatiesys-
teem bij dat voor niet luitspelers Chinees is. 
Veel hedendaagse componisten denken dat er 
alleen oude muziek kan gespeeld worden op 
een luit.  Poulenc echter schreef zijn klavecim-
belconcerto al bijna een eeuw geleden! Hij was 
trouwens niet de enige.  
 
Welke van jouw werk(en) hebben je het 
meest verrast en waarom ?     
Misschien wel de muziek van het album Exilio 
met La Roza Enflorese en het Quatuor Alfama. 
Dit was voor mij een grote uitdaging. De mu-
ziek had een emotionele impact op het publiek. 

Wij gaven concerten met staande ovaties en ik 
kreeg felicitaties van andere componisten.  
Hoe zie je de toekomst van de luit ?   
De toekomst van de luit ligt bij nieuwe muziek 
in combinatie met andere instrumenten, dat 
kunnen zowel historische als moderne instru-
menten zijn. Problemen met balans kan je op-
lossen door je instrument te versterken, er zijn 
tal van kwaliteitsvolle mogelijkheden.  
Sinds de opleidingen op Conservatoria is het 
speelniveau op de luit ontzettend gestegen, 
vergelijkbaar met de gitaar een halve eeuw ge-
leden. Ik geloof echt dat we ons de volgende 
decennia aan veel nieuwe muziek mogen ver-
wachten én het gebruik van de luit buiten zijn 
historische context. Eventueel zouden er ook 
aanpassingen kunnen gebeuren aan de histo-
rische luit, maar dan liefst zonder afschaffing 
van dubbelsnaren, wat mij betreft, dat is net de 
charme van de luit.  
 
Wat zijn je volgende projecten ?   
Ik ben bezig met een nieuw programma voor 
‘La Roza Enflorese’ rond Troubadours. Zoals 
je weet bestaan er veel troubadour-teksten 
maar van slechts een tiende is ook de muziek 
bewaard.  Deze Occitaanse poëzie is vaak van 
hoog niveau. Ik heb er dus nieuwe muziek 
voor gecomponeerd. Niet alleen oude teksten 
met nieuwe muziek maar ook historische én 
moderne instrumenten komen samen aan bod: 
luit, guiterne, ud, nyckelharpa, blokfluit, diato-
nisch accordeon en cello.  
We werken ook aan iets nieuws met 
Tied&Nyckled (Didier François op nyckelharpa 
en ik op theorbe). We gaan in dialoog met de 
bekende Chinese Erhu-speler Guo Gan.  
Ik ben blij de fakkel door te geven aan een 
nieuwe generatie luitisten, die zeker en vast 
nog heel wat verrassingen in petto hebben. 
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EEEE    ditions 
G. Schamp 

Een luitboek dat in het kasteel van Spiez be-
waard wordt, is wellicht rond 1622 in Parijs 
volgepend door een onbekende luitmeester 
in opdracht van de diplomaat Franz Ludwig 
von Erlag in de turbulente tijd van de Dertig-
jarige oorlog en de bijhorende godsdienst-
twisten. Liederen spelen daarbij een grote 
rol en werden ook politiek ingezet als wa-
pen. De Franse koning had in die tijd Zwit-
serse Gardes (zoals de huidige paus er nog 
steeds heeft) en via hen is de luitmuziek van 
het Ms Reding (Zürich Q907), Basel 63 en 
Kremsmünster L 81 naar hun vaderland en 
zo tot bij Andreas Schlegel gekomen. Hij 
heeft dit alles grondig onderzocht en de no-
dige verbanden gelegd. De luitmuziek uit het 
Von Erlach luitboek (Spiez 123) door hem 
gespeeld, kunt u allemaal horen op deze 
cd's, aangevuld met muziek uit de andere 
hoger vermelde luitmanuscripten. 
Een ongelooflijk interessant en boeiend 
boek van Andreas Schlegel, vergezeld door  
twee cd's mag u zeker op uw verlanglijstje 
zetten. De eerste CD bevat nieuw ontdekte 
luitmuziek in vier verschillende stemmingen de zgn. accords nouveaux (dat is de overgangs-
stemming van de luit tussen Renaissance en Barok). De tweede cd bevat 20 tracks met 4 stuk-
ken uit het Erlach handschrift en ze volgen deze melodieën doorheen Europa: drinkliederen tot 
een ingetogen kerstlied.  Andreas Schlegel is te horen op luit, cister en barokgitaar en wordt 
hier omringd door Stefan Wieland, contratenor, Karmela Konrad, sopraan, Thibault Viviani, 
blokfluit en Thomas Goetschel op een originele basgamba (gebouwd door Barak (niet Obama!) 
Norman in Londen in 1695).  
Ons voorbeeld op p. 27 ‘Jean de Nivelles’ één van de populaire deuntjes uit die tijd, was hier 
zeer bekend dus ik ben zeer benieuwd wie die Jan Van Nijvel zou kunnen zijn. Baise moi Jean-
neton is dan weer de melodie geworden van een bekend kerstlied: Midden in de Winternacht. 
 
Meer info op: https://accordsnouveaux.ch/en/the-von-erlach-lute-book  
 
Het boek met Engelse, Duitse en voor de liederen  
Franse tekst en de 2 cd’s kosten samen  42,30 € 
plus verpakkings- en portkosten en is rechtstreeks 
te bestellen bij The Lute Corner, zie  de link hieron-
der maar binnen enkele weken heb ik hier enkele 
exemplaren om te verkopen en het boek The Lute 
in Europe 2 zal eveneens terug verkrijgbaar zijn.  
   
Click here for your order!  
Or print out the order form. 
(Payment by PayPal or SEPA)  
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Enkele fragmenten uit het boek op deze en volgende blz 



GeluitGeluitGeluitGeluit————LuthinerieLuthinerieLuthinerieLuthinerie    n° 80 02/2020n° 80 02/2020n° 80 02/2020n° 80 02/2020    p. p. p. p. 26262626    



GeluitGeluitGeluitGeluit————LuthinerieLuthinerieLuthinerieLuthinerie    n° 80 02/2020n° 80 02/2020n° 80 02/2020n° 80 02/2020    p. p. p. p. 27272727    



GeluitGeluitGeluitGeluit————LuthinerieLuthinerieLuthinerieLuthinerie    n° 80 02/2020n° 80 02/2020n° 80 02/2020n° 80 02/2020    p. p. p. p. 28282828    

 

 
 
 
 

 

De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,  

17 Av. Dr. Decroly, 1180 Bruxelles-Brussel 

BE92 0636 1463 9323  Nieuw nummer 

mededeling: 
Hernieuwing lidgeld 2020 

- 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 2020 

- 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. 
 
 

Met dank voor uw milde steun    Merci pour votre aide 

We danken allen die reeds hun lidgeld gestort hebben. 
Mag ik echter aan alle anderen een oproep doen om 
het lidgeld voor 2020 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 Frank Schaffels, die kan het u al dan 
niet bevestigen. 
Wie lid is krijgt de elektronische nieuwsbrief, zoals de-
ze met nieuwsjes, concerten, nieuwe cd’s en uitgaven 
en het gedrukte jaarboek met de meer musicologische 
artikelen van blijvende waarde. 
Dank bij voorbaat, G. Schamp 

Nous remercions ceux d'entre vous qui ont déjà payé 
leur cotisation. Pouvons-nous demander aux autres de 
bien vouloir verser leur contribution pour 2020, ou de 
faire un ordre permanent pour ne plus devoir y songer. 
Si vous n'êtes pas sûr d'avoir payé, envoyez un cour-
riel à Frank Schaffelsqui pourra vous fournir l'informati-
on. 
Les membres reçoivent le newsletter, 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 arti-
cles plus musicologiques. 
Merci d'avance! 
Christine Ballman 


