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Martinikerk, ingang St. Jansstraat, Groningen

Abonnement voor alle avondconcerten: ƒ155,-

Lacrimae Ensemble
(Ronald Moelker, blokfluit; Sayuri Yamagata en Staas Swierstra, barokviool; Michiel

Niessen en David van Ooijen, theorbe; Maggie Urquhart, violone)

A. Scarlatti en A. Vivaldi: blokfluitconcerten; H. Purcell: sonates voor 2 violen en basso continuo

concert ter gelegenheid van de heropening van de Lutherse Kerk

zaterdag 26 september 1998, Lutherse Kerk, 20.15 u

toegangsprijs: ƒ20,-; Pas 65 ƒ17,50; CJP/collegekaart ƒ10,-

•aste opening van om concertseizoen, maar vooral ah muzikale inwijding van de volledig gerestau-

reerde Lutherse Kerk, brengen deze zes topmusici o. l. v. de blokfluitist Ronald Moelker een feestelijk pro-

gramma van ongeveer een uur met interessante, maar toch zelden uitgevoerde werken van drie grote com-

ponisten uit de barok ten gehore. Aansluitend worden er in b. et fraai gerestaureerde Lutberzaaltje hapjes

en drankjes verstrekt.

Evelyn Tubb (sopraan) en Anthony Rooley
(theorbe)
van The Consort of Musicke

'Bewitching Bracegirdle': Engelse liederen rond 1690, van John Eccles e.a.

vrijdag 23 oktober 1998, Lutherse

Kerk, 20.15 u

toegangsprijs: ƒ30,-; Pas 65 ƒ27,50;

CJP/collegekaart ƒ15,-

Anne Bracegirdle (ca. 1663-1748), bijge-

naamd "the Celebrated Virgin ", "the

Darling of the Stage," was de beroemdste zangeres van baar tijd. Evelyn

Tubb, die deze vedette zingend en acterend uitbeeldt, wordt in onze tijd

beschreven ah: "een bijna ideale vertolkster van dit repertoire. Zij weet een

geweldige dramatische kracht te combineren met een verbazingwekkende

techniek, [...] een breed dynamisch scala en een bereik dat lang niet gedekt

wordt door de term 'sopraan'. Bovenal bezit zij een weergaloos stijlgevoel." Haar minstens even beroemde

begeleider, Anthony Rooley, leider van bet fameuze ensemble The Consort of Musicke, krijgt ah commen-

taar o.a.: "een poëtisch geïnspireerd luitist zonder een greintje ijdelheid" en "zijn spel getuigt van een ver-

fijnde techniek ". Kortom, twee topmusici gespecialiseerd in de subtiliteiten van de Engelse liedkunst!

Evelyn Tubb

Anne Bracegirdle



Anner Bijlsma (violoncello) en Bob van Asperen (orgel, klavecimbel)
werken vanjohann Sebastian Bacb

zaterdag 14 november 1998, Lutherse Kerk, 20.15 u
toegangsprijs: ƒ25,-; Pas 65 ƒ22,50; CJP/collegekaart ƒ12,50

Anner Bijhma en Bob van Asperen behoeven geen kram, zeker niet voor wie de schitterende
uitvoeringen van Backs cellosuites door Anner Bijhma in de Lutherse Kerk in 1991 heeft bijgewoond,
of het concert van Barthold Kuijken en Bob van Asperen in de Remonstrantse Kerk in 1994 (beide
concerten werden doorMusicaAntiqua Nova verzorgd). Bijhma is al
sinds het eind van de jaren '50 een van 's werelds toonaangevende cellisten,
en ook Van Asperen is al decennia lang nationaal en internationaal
befaamd als klavechordspeler en klavecinist. Op dit concert zullen deze
twee beroemdheden tevens enkele van Bachs fraaiste sonates uitvoeren op
violoncello piccolo en orgel.

Aliud Consort
(Marion Moonen, traverso; Sayuri Yamagata, viool; Mieneke van
der Velden, viola da gamba; Vincent van Laar, klavecimbel)

Jean-Philippe Rameau: Pièces de Clavecin en concert

zaterdag 16 januari 1999, Lutherse Kerk, 20.15 u
toegangsprijs: ƒ25,-; Pas 65 ƒ22,50; CJP/collegekaart ƒ12,50 Sayuri Yamagata

Wellicht hebt u enkele van deze vijf'kamersuites' van de grote Franse muziektheoreticus, klavecinist en
componist Rameau (1683-1764) d eens eerder gehoord, en dan in een andere bezetting: twee violen en
klavecimbel bij voorbeeld, of viool, altviool en cello, of alleen klavecimbel Toch is deze uitvoering met
een traverso in de hoofdrol niet een van Van Laars befaamde arrangementen: in de uitgave van 1741
beeft de componist de mogelijkheid van deze bezetting in de titel genoemd en in de partituur ook
aangegeven waar de traverso (die men destijds prefereerde boven de viool, maar die in de laagte een
kleiner bereik heeft) moet octaveren. Een authentieke uitvoering dus, dit bijzondere concert!

Les Haulz et les Bas
(lan Harrison, schalmei/doedelzak; Gesine Ba'nfer, pommer/doedelzak; Felix Stricker,
schuiftrompet; m.m.v. Anja Herrmann en Michael Metzier, percussie)
'Engelenmuziek '-.processie- enfeestmuziek uit het Italiaanse trecento

zaterdag 20 februari 1999, Lutherse Kerk, 20.15 u
toegangsprijs: ƒ25,-; Pas 65 ƒ22,50; CJP/collegekaart ƒ12,50

Dit Freiburger ensemble is een echte 'alta cappella', die "Luide Muziek uit de Late Middeleeuwen "
ten gehore brengt. In dit geval betreft dat de overdonderende blaasmuziek die in het Italië van de 14de
eeuw op geen enkel f eest ontbrak en die, omlijst met spectaculaire percussie, elke processie begeleidde. Bij
het volk was deze muziek zó populair dat men dit soort adembenemende klanken "engelenmuziek "
noemde. Dé ontdekking van het festival te Brugge m 1993 en ook weer op het Festival Oude Muziek
in Utrecht afgelopen zomer, met lyrische recensies in vele kranten en tijdschriften: "electrijying... artistic
perfection... seldom encountered... virtuoso playing... a brillianlgroup... outstanding... the very top!"



J .S. Bach: Matthaus Passion o.l.v. Adrian van der Spoel
i.s.m. Concerten Collegium Musicum en Capella Groningen

Capella Groningen (versterkt met zangers uit Müsica Temprana) en Collegium Musicum

m.m.v. Marian van der Heide, sopraan; Sytze Buwalda, altus; Harry Geraerts, tenor

(evangelist); Torn Sol, bas (Christus) e.a.

vrijdag 19 maart 1999, Martimkerk, 19.30 u

toegangsprijs: ƒ35,-; Pas 65 ƒ32,50; CJP/collegekaart ƒ20,-

Net als de geruchtmakende uitvoering van Bachs 'Jobannes Passion' twee jaar geleden, is dit een 'groot

Gronings gebeuren'. Het geheel staat, net ah toen, onder leidingvan de dirigent van Capella Groningen.

Voor dit bijzondere passie-evenement in de mooiste en oudste kerk van de stad Groningen zijn

vanzelfsprekend solisten van nationale allure aangetrokken. Wij raden u aan vroeg te komen - en denk

daarbij vooral om de aangepaste aanvangstijd!

Suzie LeBlanc (sopraan) en Richard Egarr (klavecimbel)
^fferken uit de Italiaanse en Engelse Barok: Monteverdi, Frescobaldi, Caccini, Handel e.a.

vrijdag 23 april 1999, Lutherse Kerk, 20.15 u

toegangsprijs: ƒ25,-; Pas 65 ƒ22,50; CJP/collegekaart ƒ12,50

Suzie LeBlanc komt naar Groningen! Na Emma Kirkby met 'The Theater ofMusic' in 1996 en

Evelyn Tubbmet 'Bewitching Bracegirdle'in 1998 brengtMusicaAntiqua Nova met deze "betoverende

sopraan " (The Listener) in 1999 wederom een diva uit de Engelse vocale

traditie. Als veelzijdig begaafd zangeres is Suzie LeBlanc met haar stralende

persoonlijkheid een nog steeds rijzende ster in het internationale oude-muziek-

circuit. Over haar begeleider, Ricbard Egarr (leider van TheAcademyofthe

Begijnbof), schreef het vakblad 'Luister'onlangs: "Iemand die de luisteraar

zo overtuigend[...] weet te boeien, sterker nog: weet mee te slepen, behoort

ongetwijfeld tot [...] de grootste klavecinisten van de jonge generatie."

Camerata Trajectina
(Suze van Grootel, sopraan; Stratton Buil, altus; Nico van
der Meel, tenor; Job Boswinkel, bas; Saskia Gooien, blokfluit/

viola da gamba; Enk Beijer, vedel/viola da gamba; Louis Peter Grijp, cither/luit)
'Alhadde wy vijfenveertich bedden': muziek uit het Maastrichts Liedboek (1554)

zaterdag 8 mei 1999, Lutherse Kerk, 20.15 u

toegangsprijs: ƒ25,-; Pas 65 ƒ22,50; CJP/collegekaart ƒ12,50

Van de dertig vrolijke, verliefde, droevige en spottende vijfstemmige liedjes uit het 'Maastrichts Liedboek'

is de bovenstem (sopraan) helaas verloren gegaan; daarom werd er niet meer uit dit prachtige boekje

gemusiceerd. Camerata Trajectina heeft echter alles op alles gezet om de ontbrekende partijen in andere

liedboeken op te sporen, ofwel volgens de strakke regels van het contrapunt uit de Renaissance te

reconstrueren. Zo brengt dit Utrechtse gezelschap de kostelijke meesterwerkjes uit deze nederlandstalige

bundel weer tot leven: "Fris ah een hoentje komen zij onder het stof der eeuwen tevoorschijn, omlijst met

instrumentale muziek en de eenstemmige liederen waaraan de componisten hun materiaal ontleenden."



KOFFIECONCERTEN

Locaties: Synagoge, Folkingestraat 60, Groningen
Pelsterkerk, Pelsterstraat 43, Groningen

Abonnement voor alle koffieconcerten: ƒ45,-

zondag 22 november 1998, 11.30 uur, Synagoge
Malle Symen Quartet
(blokfluitkwartet bestaande uit Katja Blischke, Susanna Borsch, Raphaela
Danksagmüller, Cathelijne Hensing)
oude en hedendaagse muziek van o.a. Byrd, Brouwer, Trujillo en Ford
toegangsprijs ƒ15,-; Pas 65 ƒ12,50; CJP/collegekaart ƒ7,50

zondag 3 januari 1999, 15.30 uur, Pelsterkerk: nieuwjaarsconcert
Vincent van Ballegooyen (hobo); Paulien Kostense (viool);

Wim ten Have (altviool); Wilma van der Wardt (cello)
strijktrio's en hobokwartetten van WA. Mozarten F.J. Haydn
toegangsprijs ƒ15,-; Pas 65 ƒ12,50; CJP/collegekaart ƒ7,50

zondag 14 februari 1999, 11.30 uur, Synagoge

Attaignant Consort
(traversokwartet bestaande uit Frédénque Chauvet, Manon Moonen,
Kate Clark en Marcello Gatti)
'Cbansonneries et danseries in Europa rond 1500': werken van o.a.]osauin des Prez,
Claude de Sermisy, Jacob van Eyck en Ludwig Senfl
Toegangsprijs ƒ15,-; Pas 65 ƒ12,50; CJP/collegekaart ƒ7,50

zondag 11 april 1999, 11.30 uur, Synagoge

Amore e guerra
(Marianne Hund, mezzosopraan; Elly van Munster, luit; Rudy Bremer, voordracht)
"Vrijers en vechtersbazen': muziek van o.a. Saradni, Monteverdi, Cactini, Freseobaldi en D'India
Toegangsprijs ƒ15,-; Pas 65 ƒ12,50; CJP/collegekaart ƒ7,50

BIJZONDER CONCERT I.S.M. DE ST. OUDE GRONINGER KERKEN
;

zondag 27 juni 1999, 14.30 uur, kerkje Leegkerk

Stephen Stubbs, luit
werken vanjohann Sebastian Bach en Sylvius Leopold Weiss -
Toegangsprijs ƒ17,50; Pas 65/CJP/collegekaart ƒ15,-
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MUSICA ANTIQUA NOVA

Musica Antiqua Nova

Musica Antiqua Nova specialiseert zich sinds 1987 in het aanbod van oude
kamermuziek in Groningen. Jaarlijks presenteert zij een aantal Nederlandse er
buitenlandse musici die opvallen door hun hoogwaardige en authentieke
uitvoeringen van vocale of instrumentale muziek uit de Middeleeuwen tot en
met de Klassieke periode. De concerten vinden plaats in historische locaties
(zoals de Lutherse Kerk, Pelsterkerk of Synagoge), die door hun akoestiek en
sfeervolle omgeving de muziek het best tot haar recht laten kome:

Kaartverkoop en reservering

U kunt kaarten reserveren via het bijgevoegde reserveringsformulier. U kunt
ook tot 10 dagen voor de concertdatum kaarten reserveren door overmaking
van het juiste bedrag op giro 313344, of bankrekening 57.00.24.609, ten name
van Musica Antiqua Nova, Haren, onder vermelding van de betreffende
concerten en het aantal kaarten. De kaarten liggen dan bij de kassa gereed.
Voor de avondconcerten is er voorverkoop bij de VW Groningen (Gedempte
Kattendiep 6) vanaf twee weken voor de concertdatum. De kaartverkoop aan
zaal begint ca. drie kwartier voor aanvang van het concert.

\]^rS( P*
Abonnementen

Abonnement avondconcerten: ƒ155,-; abonnement koffieconcerten: ƒ45,-
U kunt zich abonneren door het bedrag van het gewenste abonnement over te
maken op giro 313344, of bankrekening 57.00.24.609, ten name van Musica
Antiqua Nova, Haren. Vermeld het gewenste soort en aantal, alsmede uw
volledige adres. De bestelde abonnementen worden u tijdig toegezonden.

Donateur

U kunt Musica Antiqua Nova helpen haar activiteiten voort te zetten door
donateur te worden. Wij vragen u dan minimaal ƒ30,- over te maken op giro
313344, of bankrekening 57.00.24.609, ten name van Musica Antiqua Nova^^r-
Haren, onder vermelding van 'Donateur

homepage:
http://home-2.worldonline.nl/~jja

MUSICA ANTIQUA NOVA
Postbus 1281
9701 BG Groningen

Met dank aan:
Copy Center • Eringa Geluid • InDat
Computercentrum • Jan Ottevangers Licht en
interieur • NV Nederlandse Gasunie • Wolters-
Noordhoff BV, Groningen • Gemeente
Groningen • Donateurs Musica Antiqua Nova


