
Dit programma bestaat uit louter ‘Trauermusiken'. De dood was een vaste 
partner in het dagelijks leven in de tijd van Bach. De werken die hij schreef 
voor begrafenisdoeleinden zijn stuk voor stuk juwelen die ook nu nog vaak 
klinken bij die gelegenheden. Bach in Context is een meerjarig project waarbij 
cantates motetten en orgelwerken van Bach in een muzikaal-liturgische 
context worden geplaatst. In de concerten hoort u de muzikale verbanden 
uit de kerkdiensten uit de kerkdiensten waar deze cantates ooit voor het eerst klonken.

Musica Amphion &
het Gesualdo Consort

Bach in context - Actus Tragicus

zaterdag 20 september 2014
aanvang 20.15 uur

De Stichting Vrienden Lutherse Kerk die 25 jaar bestaat 
organiseert een concert met Wyneke Jordans en Leo van 
Doeselaar op de Yamaha-vleugel à quatre mains en met 
Leo van Doeselaar op het Van  Oeckelen-orgel. Zij spelen 
werken van Schumann, Brahms, Bizet en César Franck. Laat u verleiden door de musici van La Primavera. Zij stelden een programma 

samen met Mediterrane liefdesliederen uit de Barok. U hoort hoe verschillend 
componisten uit Spanje, Italië en Frankrijk met de liefde omgingen. Een 
gevarieerd programma dus met als gemene deler een vurig verlangen naar 
de ware liefde.

De specialisten van Ĺ Escarboucle reconstrueerden hoe het bezoek van prins Louis 
d́Orléans aan de stad Troyes in 1390 geklonken moet hebben. Met luit, vedel, zang, 
percussie en cornemuse (soort doedelzak) verkennen de musici de overgangs-
periode van de ‘simpele’ Ars Nova naar de complexe ritmiek van de Ars Subtilior. 
Middeleeuwse muziek van het hoogste niveau!

Kaarten: www.musicaantiquanova.nl of 050-3136729
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Blokfluitvirtuoos Erik Bosgraaf komt terug naar MAN. Hij stelde met 
clavecinist Francesco Corti een compleet nieuw programma samen met 
werken van Bach, Händel en Telemann. Voor een optimale beleving 
licht Bosgraaf de stukken persoonlijk toe.

Erik Bosgraaf
Francesco Corti

Bach, Händel en Telemann

zondag 4 januari 2015
aanvang 15.00 uur

De nieuwste generatie barokmusici timmert flink aan de weg. In Thesinge
presenteren we dit seizoen het ensemble Rood Hout. Het ensemble bestaat 
uit  Linde Schinkel – sopraan, Nienke van der Meulen - barokhobo en Gerben 
Budding – klavecimbel. De musici spelen een bloemlezing van Bach én 
vertellen ze over hun muzikale held en zijn instrumenten. Want zegt nou 
eerlijk, wat is er nou mooier dan een programma met alleen maar Bach?

zondag 7 juni 2015
aanvang 15.00 uur

Met zijn sprekende spel wist fortepianist Ronald Brautigam al menig 
muzikaal hart in Groningen te veroveren. Dit seizoen komt hij terug 
naar de Lutherse kerk met een klassiek-romantisch programma van 
Mendelssohn, Chopin en Schumann.

Ludus Modalis zingt polyfonie zoals u het nog nooit hoorde. Met steeds 
wisselende bezettingen van mannen-, vrouwen- én kinderstemmen 
onderzoekt het ensemble naar verloren gewaande klankkleuren en 
temperamenten. Altijd op basis van historisch onderzoek. Dit vrolijke concert 
van Ludus Modalis bestrijkt een eeuw muziek van Orlando di Lasso tot aan 
Claudin de Sermisy (de andere representant naast Janequin van het typische 
PParijse Chanson) en van Guillaume Costeley tot aan Claude Le Jeune.

Musica Antiqua Nova in optima forma: het Belgische Capriola di Gioia, met 
sopraan Amaryllis Dieltiens, creëerde een hedendaagse semi-opera waarin 
muziek van Purcell, teksten van Dryden en de moderne bewerking van Benno 
Barnard samengebracht worden. Een ode aan de liefde, de muziek en het woord.

zaterdag 2 mei 2015
aanvang 20.15 uur

Wie barokviool zegt, zegt Rachel Podger. De gevierde Britse komt opnieuw 
naar Groningen en neemt altvioliste Jane Rogers met haar mee. Samen 
brengen ze een gevarieerd programma met werken van Mozart, Hoffmeister, 
Michael Haydn en, natuurlijk, Bach. Van de laatste hoort u een unieke 
bewerking van Podger’s hand van de partita in g voor fluit.


