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Musica Antiqua Nova (MAN)

MAN is opgericht in 1987 en heeft als doelstelling het aanbieden van kamer-

muziek in historisch geïnformeerde uitvoeringen op daarvoor geschikte 

locaties. Gezien het overige aanbod in Groningen beperkt MAN zich tot 

muziek uit de middeleeuwen tot en met de vroege Romantiek. 

Elk jaar organiseert MAN ongeveer tien concerten met een afwisselende 

programmering: vocaal en instrumentaal, solo tot klein ensemble.

 “De plannen van Stichting Podium Oude en Nieuwe Kamermuziek Groningen 

(Musica Antiqua Nova) getuigen van een goed programmeringprofiel. Er is sprake 

van een heldere artistieke ambitie die tot uiting komt in de programmering. Het 

betreft een kwalitatief hoogstaand en artistiek interessant programma met authentiek 

uitgevoerde kamermuziek. Daardoor onderscheidt het podium zich goed van het overige 

aanbod en neemt een eigen plek in binnen de regionale culturele infrastructuur” (Fonds 

Podiumkunsten).

 Waar?
De concerten van MAN vinden dit seizoen plaats in de: 

- Lutherse kerk, Haddingestraat 23 Groningen

- Nederlands Hervormde Kerk Garmerwolde 

- Martinikerk Groningen

- Der Aakerk Groningen

Prijzen
Standaardprijs   G 23,50*

Stadjerspas, studenten  G 17,50*

Jongeren t/m 18 jaar gratis toegang

Bij een bestelling van minimaal 5 concerten 10% korting.

Voor de concerten van Pieter Dirksen en het concert van het Luthers Bach 

Ensemble gelden aangepaste prijzen.

Kantoor
Bezoekadres Haddingestraat 23, Groningen

Postadres Postbus 1281, 9701 BG, Groningen

Telefoon (050) 313 67 29



Seizoen 2013-2014
D i l e t t o  M u s i c a l e 
orkest en koor o.l.v. Paulien Kostense 

Kerstmuziek voor Kathedralen en Kapellen 
14 december 2013 Groningen, Nieuwe Kerk

15 december 2013 Leermens (o.v.) en Beerta (o.v.)

Magnificat - Italiaans (17e eeuw)
Weihnachtsoratorium - Duits (18e eeuw)

Passietijd in Thüringen 
Goede Vrijdag 18 april 2014 Groningen, Nieuwe Kerk 

Stille Zaterdag 19 april n.n.b.

Matthäus Passion - Gottfried August Homilius (1714-1785)

www.centrumvooroudemuziekendans.nl
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E-mail info@musicaantiquanova.nl

Internet  www.musicaantiquanova.nl

Openingstijden 9.00-13.00 uur

Kaarten
Kaarten reserveren is mogelijk per telefoon en via e-mail.

Bestellen van kaarten gaat via de website www.musicaantiquanova.nl

Subsidienten en giften
MAN wordt gesubsidieerd door de Gemeente Groningen en het Fonds voor de 

podiumkunsten.

Naast subsidies zijn donaties belangrijk voor MAN. Deze kunnen worden gestort op 

rekening 57.00.24.609 ten name van Musica Antiqua Nova. MAN heeft de status van 

culturele ANBI.

Bestuur
Peter Terpstra

Maurits van Boetzelaer

Chris Coolsma 

Bunna Arends  secretaris

Hendrik van Tijum  penningmeester

Dato Steenhuis  voorzitter

Medewerkers
Geert De Breucker  vertalingen

Paul Herruer  teksten brochure en programmaboekjes

Fons van Nunen  kantoor 

Joukje Pees   verzorging podium

Martijn Reneman  kantoor, publiciteit en concertopname

Jitsche Snippe  kas

Peter Terpstra   concertopname

Arnold den Teuling  vertalingen 

Annefie Verkouw  kas

Jan Vonk

Linda de Vries
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C o n c e r t p l a a t s e n 
M u s i c a  A n t i q u a  N o v a

Lutherse kerk
In een herenhuis in de Haddingestraat zit het 

kantoor van Musica Antiqua Nova; daarachter 

is de Lutherse Kerk verstopt, waar MAN nu 

al meer dan 25 jaar concerten organiseert. 

De kerk is dus een schuilkerk: andere 

denominaties dan Gereformeerd mochten 

wel, mits hun kerken niet opvielen. 

De kerk dateert uit 1696 en kreeg in 1874 zijn 

huidige vorm. Het gebouw wordt niet alleen 

voor kerkdiensten gebruikt, maar ook steeds 

intensiever voor concerten. Dat is begrijpelijk: 

het tongewelf en het uit hout opgetrokken 

interieur zijn akoestisch ideaal voor kleinere 

vocale en instrumentale ensembles en 

solisten. Bovendien zit het publiek dicht om 

de musici heen. 

De kerk is niet alleen letterlijk een klankbord 

voor historisch geïnformeerde concerten, de 

ruimte biedt ook historische associaties: het 

glas-in-loodraam rechts van de preekstoel 

beeldt Luther af en hij is ook gesymboliseerd 

in de gevelsteen met de zwaan boven de 

ingang. In de kerk is ook Groningens grote 

orgelbouwer Hinsz begraven.

Martinikerk Groningen
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GARMERWOLDE
NED HERVORMDE KERK 
De romano-gotische kruiskerk van 

Garmerwolde werd in de tweede helft 

van de 13e eeuw gebouwd en werd in één 

keer opgetrokken. In 1859 werd het schip 

afgebroken en tussen 1941-‘43 werd een 

nogal harde restauratie uitgevoerd, waarvan 

de al te “nieuwe” aanblik door de tijd is 

verzacht De bovenste nissen van de muren 

zijn met siermetselwerk gevuld en de gevel 

heeft een sterk opgaande lijn. De vlakke, 

losstaande toren heeft galmgaten met ronde 

bogen en oogt eenvoudig.

De ruimte wordt overheerst door het relatief 

grote orgel, in 1851 gebouwd door de firma 

Van Oeckelen. De laat-barokke preekstoel 

is na 1859 in het midden van de ruimte 

geplaatst. In het noordelijke dwarspand staat 

een herengestoelte uit het eind van de 17e 

eeuw met wapens van het echtpaar Julsingh-

Heinsius, eigenaars van twee borgen onder 

Garmerwolde. 

De schilderingen op de muren en gewelven 

zijn begin 16e eeuw aangebracht en tonen 

voorstellingen als de Annunciatie, scenes uit 

de Lijdensgeschiedenis en portretten van de 

vier Evangelisten. 

Der Aakerk Groningen



Zaterdag 31 augustus 2013
Lutherse Kerk 20.15 uur

Les haulz et les bas
Gesine Bänfer & Ian Harrison – schalmei, bombarde en doedelzak
Hanna Geisel – schalmei, bombarde, David Yacus  - busine, schuiftrompet 
en trombone, Michael Metzler - slagwerk
Programma: muziek en politiek in laatmiddeleeuws Europa; Dufay, 
Wolkenstein en Ciconia

Tegenwoordig zijn er mondiaal jaarlijks een of meer topconferenties, maar in 

middeleeuws Europa kwamen ze zo nu en dan ook voor. De bekendste was wel het 

Concilie van Konstanz (1414-1418), waar een oplossing gevonden moest worden voor 

het feit dat er inmiddels drie pausen als plaatsbekleder van Jezus hof hielden, terwijl 

en passant ook de ketterij van Johannes Hus werd veroordeeld. Er deden vijf landen 

aan mee en het stadje was vier jaar lang overbevolkt. De jonge componist Guillaume 

Dufay was erbij, en de dichtende en componerende ridder Oswald von Wolkenstein 

ook. Naast het concilie komen ook veldslagen, koningen en keizers in het programma 

aan bod: vanaf de slag van Poitiers in 1356 tot Karel de Vijfde. Het ensemble speelt 

voornamelijk vocale muziek, iets wat in Konstanz ook gebeurde. Volgens een kroniek 

speelden de trompettisten van de Graaf van Warwick driestemmig, zoals men van 

zangers gewend was. De muziek wordt hier dus losgespeeld van haar woorden.
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Zaterdag 21 september 2013
Martinikerk 20.15 uur

Gesualdo Consort en Musica Amphion
o.l.v. Pieter-Jan Belder
Programma: Vater unser in Himmelreich (Bach Contextueel)

Met hun project Bach Contextueel streven het Gesualdo Consort en Musica 

Amphion niet het reconstrueren van een kerkdienst uit die tijd na, met orgelspel, 

gemeentezang, schriftlezingen, een kloeke preek en een cantate of een oratorium. Zij 

zoeken de context in een andere richting, in relaties tussen orgelwerken van Bach en 

zijn cantates. De rode draad is nu het Onze Vader in de berijmde versie van Luther. De 

melodie daarvan klinkt tweemaal in een zetting voor orgel en wordt gebruikt in de 

cantates 101 en 102. Ze is niet verwerkt in het begrafenismotet Der Geist hilft unser 

Schwachkeit auf, dat hier fungeert als een gebed op muziek. Zowel de cantates als het 

motet worden gezongen in een solistische bezetting en daarin volgt Bach Contextueel 

de modernste hypothese over de vraag hoeveel zangers Bach gewoonlijk voor zijn 

kerkmuziek ter beschikking had. Een per partij dus.

2
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Zaterdag 5 oktober 2013
Lutherse Kerk 20.15 uur

Masumi Nagasawa - harp
Richard Egarr -fortepiano
Programma: Monsieur (et Madame) Dussek

Jan Ladislav Dussek (1760 – 1812) was de eerste pianofortevirtuoos die het klavier 

dwars voor het publiek opstelde, zodat men zijn mooie profiel kon bewonderen. Hij 

eindigde als een dik drankorgel, maar wel met nalating van een heleboel klavier- en 

kamermuziek. Die is opmerkelijk, want voor een generatiegenoot van Mozart gaat 

Dussek al een flink eind de kant van de Romantiek op. Klavecinist, en wat al niet 

meer, Richard Egarr besloot vorig jaar, zich in te zetten om al die muziek weer onder 

de aandacht te krijgen en met Masumi Nagasawa heeft hij twee cd’s met werken van 

Dussek en zijn harpspelende vrouw Sophia opgenomen. Dussek speelde niet alleen 

met zijn vrouw, ook met de Franse harpist en bouwer Naderman. Nagasawa beroert 

een harp van Naderman, Egarr een fortepiano van Broadwood. Laat u niet alleen 

betoveren door fraaie klanken; in veel van die stukken is onder de oppervlakte meer 

aan de hand.

3



Zaterdag 2 november 2013
Lutherse Kerk 20.15 uur

Capella Pratensis o.l.v. Stratton Bull
Programma: Tous les regretz, het leven van Margaretha van Oostenrijk in 
muziek 

In Mechelen staat vlakbij de kathedraal met zijn imposante toren haar standbeeld en 

daar is ook het paleis - nu gerechtshof - van Margaretha van Oostenrijk: landvoogdes 

van de Nederlanden van 1507 tot 1530. De Dame van de Rouw werd zij met enige 

reden genoemd: viermaal verloofd, driemaal getrouwd en achtergebleven als 

kinderloze weduwe. Net als haar vader Maximiliaan I en haar neef Karel V hield 

ze van muziek en die werd ook aan haar hof uitgevoerd. Haar favoriete componist 

was Pierre de la Rue, die ook voor andere Habsburgers uit de familie heeft gewerkt. 

Capella Pratensis zingt niet alleen De La Rue en Josquin, maar ook muziek die 

Margaretha in haar jongere jaren heeft gehoord. Het programma is bedoeld als een 

biografie in muziek, compleet met teksten van haar hofdichter Jean Lemaire en een 

van haarzelf. Naast kerkmuziek zitten er nogal wat chansons met titels waarin het 

woord regretz voorkomt. Dat past niet alleen bij Margaretha, maar ook bij de tijd zelf. 11
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Zondag 5 januari
Der Aakerk 15.00 uur

Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten en 
barokorkest)
o.l.v. Ton Koopman
Programma: Bach en Corrette

Het Luthers Bach Ensemble streeft ernaar, van Groningen weer net zo’n barokstad 

te maken als het rond 1970-1985 was ten tijde van de Groningse Bachvereniging. Het 

werkt opnieuw met Ton Koopman, een van de groten uit de barokwereld die niet 

alleen dirigeert, maar op 3 januari ook een masterclass geeft. Op het programma 

staat Bach, uitgezonderd Laudate Dominum de Coelis van Michel Corrette. Ofwel 

De Lente uit de Vier Jaargetijden van Vivaldi waarin Corrette koor- en solopartijen 

van hemzelf stopte. Niet alleen dat is een bewerking, ook de twee Bachwerken zijn 

dat: het Klavecimbelconcert in F begon zijn leven als Vierde Brandenburgse Concert 

en ook het Magnificat in D is een remake. De eerste versie klonk in 1723 in een 

kerstdienst in Leipzig, stond in Es en bevatte naast de gebruikelijke delen ook een 

aantal kersthymnes in het Duits en Latijn. Twee jaar veranderde Bach toonsoort en 

instrumentatie en schrapte de kerstliederen, waardoor het stuk liturgisch ruimere 

gebruiksmogelijkheden kreeg. Het is feestelijke muziek, die mooi kan dienen als 

opmaat voor de Nieuwjaarsversnaperingen daarna.
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Zondag 2 februari
Lutherse Kerk 15.00 uur

Musica Temprana 
o.l.v. Adrián Rodrigues van der Spoel
Luciana Cueto, mezzo-sopraan / Paulina van Laarhoven, vihuela de arco / 
Joshua Cheatham, viola da gamba / Sarah Ridy, harp / Adrián Rodríguez 
Van der Spoel, tenor, vihuela de mano, gitaar
Programma: Liefde, humor en weemoed in het Cancionero de Uppsala

Vorig seizoen bracht  Música Temprana iedereen in een goede stemming met 

straatmuziek die rond 1785 door Spaanse bisschop in Peru is opgetekend. Nu is 

het allemaal ouder en iets serieuzer met Spaanse villancicos uit het Cancionero de 

Uppsala, dat in 1556 in Venetië is gedrukt. Bedenk wel dat villancico een Spaans 

verkleinwoord voor boer is en dat de eerste liederen onder die naam vaak een min 

of populaire toon hebben. Bij het boek dat in Uppsala terechtgekomen is komt wat 

meer polyfonie in de muziek, maar het blijven liederen met coupletten en refreinen. 

De bundel bevat 48 liederen voor twee tot vijf stemmen, op twee kerstliederen na 

allemaal wereldlijk in de ruimste zin des woords. Grotendeels zijn de anoniem, maar 

ook bekende componisten als Vázquez, Del Encina en Flecha zijn vertegenwoordigd. 

Zij waren trouwens vaak verbonden aan een kerk en op een zeker moment kwam 

de villancico zelfs in de kerkmuziek terecht. De liederen in dit programma zijn toch 

absoluut geen kerkmuziek.

13
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Zaterdag 22 februari 2014
Lutherse Kerk 20.15 uur

Maarten Koningsberger - bariton
Esther Steenbergen - gitaar
Olga Franssen - quint-basgitaar
Programma: Die schöne Müllerin

Liederen van Schubert met gitaarbegeleiding? Daar is iets voor te zeggen, want 

in zijn Wenen was de gitaar een populair instrument; thuis en op uitstapjes. Zijn 

muziekuitgever zag er dan ook brood in, liederen niet alleen met pianobegeleiding 

uit te geven, maar er ook een gitaarversie op te laten volgen. Ook van Die schöne 

Müllerin werd in 1824 een gitaarversie beloofd, maar die is nooit verschenen. Het 

is zeker zo dat in die cyclus nogal wat gitaarpatronen in de begeleiding zitten en 

Schubert kende de gitaar al van huis uit. Hij heeft ook kleinere stukken geschreven 

met een authentieke gitaarpartij. Maar of hij zelf (goed) gitaar speelde is niet met 

zekerheid te zeggen; er is wel een schilderij waarop hij dat doet, maar dat is jaren na 

zijn dood gemaakt. In de herinneringen van zijn vrienden lezen we er niets over, maar 

velen daarvan speelden wel gitaar. Het is maar de vraag of Schubert de gitaarversies 

van zijn liederen zelf maakte, maar hoe dan ook lost deze uitvoering een nooit 

waargemaakte historische belofte in. Maar dan wel met twee gitaren.

7



Zaterdag 15 maart 2014
Lutherse Kerk 20.15 uur

NeoBarock
Volker Möller en Maren Ries - viool
Ariane Spiegel - cello
Fritz Siebert - klavecimbel
Programma: Die Bibliothek für Anna Amalia von Preussen.
Muziek van Kirnberger, Stölzel, Anna Amalia, C.P.E. Bach, Goldberg en 
Graun

Zelfs met een lantaarntje zullen moderne royaltywatchers geen prinses vinden als 

Anna Amalia van Pruisen, de zuster van Frederik de Grote – en koningen die net zo 

goed fluit spelen als hij zijn er ook niet meer. Ze speelde klavecimbel, fluit en viool, 

componeerde een beetje en had Bachs leerling Kirnberger als kapelmeester en leraar. 

Samen met hem legde ze ook een muziekbibliotheek aan met kamermuziek uit 

haar eigen omgeving en veel werken van Bach, zoals de Brandenburgse Concerten 

en de Matthäus Passion. NeoBarock kiest uit die kamermuziek: een klein stukje van 

de prinses zelve en triosonates en een kwartet van Kirnberger, Goldberg – ook een 

Bachleerling - Graun en als vooruitstrevendste componist Carl Philipp Emanuel 

Bach. De oudste componist op het programma is Stölzel, die door Bach hooglijk werd 

gewaardeerd en door tijdgenoten zelfs hoger werd aangeslagen. Hoort hij nog bij de 

barok, alle andere muziek is uit een galantere tijd, waarin de muziek empfindsam 

werd, of zelfs een beetje Sturm und Drang.

15
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Zaterdag 5 april 2014
Lutherse Kerk 20.15 uur

Qualia
Lambert Colson – blokfluit, zink
Anna Danilevskaia – vedels
Christophe Deslignes – portatief
Programma: muziek van Tinctoris, Brumel en Ramos de Pareja

Hoe middeleeuws het woord ook aandoet: de term Qualia komt uit de moderne 

filosofie en staat voor alle subjectieve ervaringen, zoals de smaak van wijn, de geur 

van aardbeien of de klank van muziek. Het gelijknamige Franse ensemble brengt nu 

een programma waarin het subjectief ervaren van klank niet de hoofdzaak is, wel de 

theorie. Twee van de drie componisten waren namelijk ook als muziektheoreticus 

actief. Tinctoris schreef over het contrapunt, Ramos de Pareja keek naar zaken als 

consonanten en dissonanten. Van Pareja is weinig muziek overgeleverd, van Tinctoris 

des te meer. De bekendste van het drietal is Antoine Brumel, vooral befaamd door 

zijn uiterst complexe Missa Et ecce terrae motus. Alle drie leefden en werkten ze in de 

periode zo rond 1440-1520 en zitten ze muzikaal gezien in het overgangsgebied van 

Middeleeuwen naar Renaissance. Hun composities zullen zeker een gevoel van Qualia 

bij de luisteraars teweegbrengen.

9



Vrijdag 23 mei 2014
Lutherse Kerk 20.15 uur

Zaterdag 24 mei 2014
Lutherse Kerk 20.15 uur

Zondag 25 mei 2014
Nederlands Hervormde Kerk Garmerwolde 15.00 uur

Pieter Dirksen - klavecimbel
Programma: Das Wohltemperierte Klavier ofwel het hele WTC 

Mozart maakte er bewerkingen voor strijktrio van, de jonge Beethoven speelde eruit 

voor publiek: Das Wohltemperierte Clavier. Na Bach al snel met een ‘k’ gespeld, maar 

klavecinisten houden de oorspronkelijke spelling aan en spreken over het WTC. Voor 

Bach was het een leerboek met voorbeeldstukken in alle denkbare toonsoorten en dat 

laatste was nieuw voor die tijd. Het was bedoeld voor zijn zonen en andere studenten 

en werd in twee etappes opgeschreven. De eerste 24 preludes en fuga’s in 1722; de 

volgende bundel dateert uit 1742 en de eerste drukken verschenen pas in 1801. Bach 

heeft ze in elk geval aan een van zijn studenten voorgespeeld. In zijn Lexicon der 

Toonkunstenaars (1790) vertelt E.L. Gerber een herinnering van zijn vader. Die nam 

in 1724 lessen bij Bach, kreeg Inventionen en Suites op de lessenaar en het WTC 1. 

“Dat heeft Bach hem driemaal helemaal voorgespeeld en mijn vader rekende dat tot 

zijn heerlijkste uren, waarin Bach zich aan een van zijn voortreffelijke instrumenten 

zette en de uren in minuten veranderde.” Driemaal mag ook Pieter Dirksen de uren 

in minuten veranderen, en meer ons preludes en fuga’s voorspelen dan vader Gerber 

ooit gehoord heeft.

17
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reconstructie 
Arp Schnitger orgel (1699/1717) 

Lutherse kerk van Groningen 

Adopte
er en g

eef 
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Schnitg
er te

rug!

Op 2 februari dit jaar is de ‘Stichting 

Reconstructie Schnitgerorgel Lutherse 

kerk Groningen’ opgericht met als doel 

een nieuw barokorgel in de Lutherse 

kerk. Inspiratie voor de plannen is 

het in 1699 door Arp Schnitger aldaar 

gebouwde orgel dat verloren is gegaan. 

De uitvoering van barokke muziek en 

met name cantates van J.S. Bach en 

tijdgenoten vraagt om een instrument 

van grotere omvang dan het huidige 

kistorgel aangezien gebruikelijk was 

het kerkorgel als continuoinstrument 

te laten fungeren. Twee belangrijke 

jaartallen zijn 1517 en 1717.

Arp Schnitger (1649-1719) is één van de 
belangrijkste orgelmakers uit zijn tijd. In 
1699 schonk (!) hij de Lutherse Gemeente 
Groningen een nieuw instrument. 
Meesterknechten Garrels & Radeker 
voerden Schnitgers uitbreidingsplannen 
uit. Het resultaat was een 23 stemmen 
tellend instrument dat in 1717 voor het 
eerst in zijn volle omvang was te horen.
Het lijkt de nieuwe stichting een mooi 
streven dat het nieuw te bouwen orgel 
in 2017 klaar is. Ook omdat het in 2017
500 jaar geleden is dat Martin Luther zijn 
95 stellingen publiceerde. 

In juli 2013 wordt besloten wie die 
reconstructieopdracht zal worden 
gegund. De fa. Ahrend (Loga, DE), Edskes 
(Wohlen, CH) en Flentrop (Zaandam) 
brengen op dit moment offertes uit.  Voor 
de financiering van dit orgel is natuurlijk 
(veel) geld nodig. Voordat met de bouw 
kan worden gestart moet de financiering 
rond zijn. Zo starten we onder meer een 
bijzonder orgelpijp-adoptieproject. 
U kunt bijdragen aan dit unieke project 
door één of meerdere orgelpijpen nu al 
te adopteren (kleine pijp vanaf € 25,- tot 
grote pijp € 5.000,-). Als tegenprestatie 
zal uw naam in de gekozen orgelpijp 
worden gegraveerd, ook komt het op 
een speciaal naambord dat bij het 
nieuwe orgel komt te hangen, iets wat 
driehonderd jaar geleden gebruikelijk 
was.

Wilt u meer informatie over dit project, 
neem dan contact op met de stichting via 
info@schnitgerorgel2017.nl of 
Telefoon 06 270 35 682. 
Zie ook www.schnitgerorgel2017.nl.

Stichting Reconstructie Schnitgerorgel

Lutherse kerk Groningen
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Musica Antiqua Nova  bestaat 25 jaar en 

ter gelegenheid hiervan is een prachtige CD box 

uitgebracht met hoogtepunten uit die laatste 25 jaar.

Als u nu donateur wordt ontvangt u deze fraaie CD box met 6 CD’s 

gratis bij een minimale donatie van G 30,- 

Zie voor meer informatie op www.musicaantiquanova.nl
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