
Kaarten: www.musicaantiquanova.nl of 050-3136729

programma 2015 - 2016
Musica Antiqua Nova

Groningen - seizoen 2015-2016

Het Apollo Ensemble timmert de laatste jaren stevig aan de weg met 
onderscheidende programma’s en zelfs een eigen barokfestival in Flevoland. 
Ze komen naar Groningen om ons kennis te laten maken met het werk van 
Johann Brandl, een tijdgenoot van Haydn, Mozart en Beethoven. Hij schreef 
prachtige muziek voor de unieke bezetting van fagot, viool, altviool, cello 
en fortepiano. Hiernaast presenteert Apollo een nieuw kwartet van Haydn 
en men muziek van Mozart.

LOCATIE        Lutherse kerk

PRIJS           € 20,- tot 30 jaar & stadjerspas € 10,- korting

KAARTVERKOOP     www.musicaantiquanova.nl  en op locatie

Apollo ensemble
“Buitengewoon Klassiek”

zondag 14 februari 2016
aanvang 15.00 uur

Cristóbal de Morales – geboren in Sevilla, als zanger tien jaar lang aan de 
Sixtijnse kapel in Rome verbonden en later op verschillende plekken in Spanje 
actief – was een lastig en veeleisend man. Maar tijdens zijn leven al was hij 
beroemd om de unieke muzikale expressie in zijn composities. Teder en stralend, 
uitgebalanceerd en vloeiend: Morales' muziek wordt wel de 'perfecte' 
renaissancepolyfonie genoemd. Weser Renaissance, sedert enkele jaren actief 
in een nieuwe samenstin een nieuwe samenstelling, zingt sacrale polyfonie gewijd aan Maria.

LOCATIE        Lutherse kerk

PRIJS           € 23,-  vriend  oude muziek: € 19,-   cjp/student: € 10,-

KAARTVERKOOP     www.musicaantiquanova.nl  en op locatie

donderdag 12 mei 2016
aanvang 20.15 uur

Galeazzo Visconti, heer van Pavia, was berucht om zijn martelpraktijken 
en afpersingen, maar stichtte ook de Universiteit en maakte van zijn 
hof een bruisend cultureel centrum. Visconti was bovenal francofiel: 
alles wat Frans was, van vrouwen tot muziek, haalde hij naar zijn hof. 
La Fonte Musica zingt aan Visconti opgedragen ballades en liefdes-
liederen in de stijl van de Franse ars nova en ars subtilior, die opvallen 
dodoor hun uitdagende melodieën en ritmiek.

LOCATIE        Lutherse kerk

PRIJS           € 23,-  vriend  oude muziek: € 19,-   cjp/student: € 10,-

KAARTVERKOOP     www.musicaantiquanova.nl  en op locatie

zaterdag 27 februari 2016
aanvang 20.15 uur

LOCATIE        Lutherse kerk

PRIJS           € 15,- tot 30 jaar & stadjerspas € 7,50 korting

KAARTVERKOOP     www.musicaantiquanova.nl  en op locatie

Opera duur? Helemaal niet dachten een paar studenten van het Utrechts 
Conservatorium! In een paar maanden stampten ze een productie uit de grond 
rondom de opera La Serva Padrona van Pergolesi. Toen deze opera in 1752 in 
Parijs in première ging, ontstond er een ware opera-oorlog en zette het de 
standaard voor een nieuwe, meer toegankelijke opera. Wat ons betreft doet deze 
nieuwe, frisse en uitdagende versie niet minder stof opwaaien. Beoordeelt u zelf!

La Serva Padrona
 La Serva Padrona Pergolesi

zondag 20 maart 2016
aanvang 15.00 uur

De wereldberoemde cellist Pieter Wispelwey nam de cellosuites van Bach 
niet één, niet twee, maar drie keer op! Hij kan daarom met recht een kenner
en specialist van dit repertoire worden genoemd. In Groningen laat hij u 
zowel de derde als de zesde suite horen, afgewisseld met muziek van Max 
Reger en George Crumb, twee 20e-eeuwse componisten die hun inspiratie 
vonden bij Bach. Soms hoor je zelfs een echo van Bach. Luistert u maar.

LOCATIE        Lutherse kerk

PRIJS           € 30,- tot 30 jaar & stadjerspas € 15,- korting

KAARTVERKOOP     www.musicaantiquanova.nl  en op locatie

zondag 1 mei 2016
aanvang 15.00 uur

LOCATIE        Garmerwolde

PRIJS           € 20,- tot 30 jaar & stadjerspas € 10,- korting

KAARTVERKOOP     www.musicaantiquanova.nl  en op locatie

Voor het traditionele slotconcert van MAN wijken we ditmaal uit naar de 
prachtige romaanse kerk in Garmerwolde. Op het programma staat 
natuurlijk Bach. Bertrand Cuiller (klavecimbel) en Sophie Gent (viool) zijn 
al jarenlang graag geziene gasten op internationale podia vanwege hun 
poëtische vertolkingen van zijn muziek. In een programma met suites voor 
viool en klavecimbel staan zij garant voor een intieme afsluiting van een 
vvol seizoen.

zondag 5 juni 2016
aanvang 15.00 uur
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Oude muziek      Groningen



Marin Marais (1656-1728) was niet alleen een virtuoos op de viola da gamba, 
maar hij schreef ook fascinerende muziek voor de ‘beenviool’ die werkelijk alle 
mogelijkheden van het instrument benut. Mieneke van der Velden, Wieland 
Kuijken en luitist Fred Jacobs spelen in dit concert onder andere de zeldzame 
dialogues voor twee gambas en continuo. Laat u betoveren door de zilveren 
klanken. Na dit concert zult u gegarandeerd voor altijd verknocht zijn aan 
dit bijzdit bijzondere instrument.

LOCATIE        Lutherse kerk

PRIJS           € 20,- tot 30 jaar & stadjerspas € 10,- korting

KAARTVERKOOP     www.musicaantiquanova.nl  en op locatie

Mieneke van der Velden
Wieland Kuijken, Fred Jacobs
“Dialogues”   Pièces à deux Violes - Marin Marais

zondag 27 september 2015
aanvang 15.00 uur

Mozarts beroemde opera le Nozze di Figaro, teruggebracht tot handzaam 
formaat met twee zangers en kamermuziekensemble. Johanette Zomer en 
Frans Fiselier verdelen de diverse rollen, acteur Peter Lusse bewaakt op zijn 
typische manier de verhaallijn, Ivo de Wijs schreef de teksten, violiste 
Antoinette Lohmann leidt het ensemble en fortepianist Vaughan Schlepp 
verzorgt het arrangement. Daar kunnen wij als MAN weinig aan toevoegen. 
Koop uw kaarten tijdig!Koop uw kaarten tijdig!

LOCATIE        Lutherse kerk

PRIJS           € 30,- tot 30 jaar & stadjerspas € 15,- korting

KAARTVERKOOP     www.musicaantiquanova.nl  en op locatie

zondag 3 januari 2016
aanvang 15.00 uur

Super Librum brengt een bijzonder programma met oude en heden-
daagse muziek rondom Rudolph Agricola. Voor dit programma zijn 
twee componisten (Anke Brouwer en Peter Lunow) gevraagd om een 
werk te schrijven op basis van twee gedichten van Agricola. In dit 
concert hoort u ook nog een paar bijzondere instrumenten. Een fraaie 
reconstructie van een middeleeuws orgel bespeeld door de in Basel 
wwonende Chileense klaveciniste/organiste Catalina Vicens en een 
middeleeuws carillon, bespeeld door Tomas Flegr.

LOCATIE        Lutherse kerk

PRIJS           € 20,- tot 30 jaar & stadjerspas € 10,- korting

KAARTVERKOOP     www.musicaantiquanova.nl  en op locatie

zondag 4 oktober 2015
aanvang 15.00 uur

LOCATIE        Nieuwe kerk

PRIJS           € 23,-  vriend  oude muziek: € 19,-   cjp/student: € 10,-

KAARTVERKOOP     www.musicaantiquanova.nl  en op locatie

We zijn trots! Het Huelgas Ensemble onder leiding van renaissancespecialist 
Paul Van Nevel komt naar Groningen. Op het menu staat muziek van Cipriano 
de Rore. De zestiende-eeuwse Vlaamse Italiaan had een spectaculaire kennis 
van de antieke literatuur, en het humanistische vuur vormt de basis voor de 
Latijnse, Italiaanse en Franse motetten die we zullen horen. In zijn tijd was 
De Rore een ster, en niemand minder dan Monteverdi noemde hem zijn grote 
vvoorbeeld. Hoog tijd dus om deze gigant van de frans-vlaamse polyfonie 
feestelijk in ere te herstellen.

zaterdag 31 oktober 2015
aanvang 20.15 uur

Vlamingen en Nederlanders vertrokken naar Italië en Spanje, Italianen 
zochten hun heil in Engeland en de Engelsen vertoefden in Duitsland en de 
Lage Landen. Er werd vroeger misschien wel meer gereisd dan tegenwoordig, 
in elk geval door componisten! Blokfluitkwartet Brisk stelde een afwisselend 
programma samen waarin de reis centraal staat. Muziek over vertrek, 
ballingschap en het paradijs zijn van de hand van Lassus, Josquin, Dowland, 
SweSweelinck, Bach en voormalig Brisk-lid Saskia Coolen.

LOCATIE        Pelstergasthuiskerk

PRIJS           € 20,- tot 30 jaar & stadjerspas € 10,- korting

KAARTVERKOOP     www.musicaantiquanova.nl  en op locatie

zondag 15 november 2015
aanvang 15.00 uur

LOCATIE        Lutherse kerk

PRIJS           € 30,- tot 30 jaar & stadjerspas € 15,- korting

KAARTVERKOOP     www.musicaantiquanova.nl  en op locatie

Graag vragen wij uw aandacht voor celliste Kristin von der Goltz samen met de 
internationaal gelauwerde fortepianist Kristian Bezuidenhout, met het 
programma “Ein Abend mit Beethoven”. Kristin von der Goltz was in het 
verleden jarenlang naast haar broer Gottfried von der Goltz, kernlid van het 
Freiburger Barockorchester, solocelliste bij o.m. Ton Koopmans Amsterdam 
Baroque, maar ook het Münchner Kammerorchester. Bezuidenhout beperkt zijn 
repertoire repertoire bewust tot muziek van barok tot romantiek. Naar aanleiding van 
kritiek dat hij Mozart “te romantisch” zou spelen, verklaarde hij zich niets aan 
te trekken van verschillen in muzikale stijl en periodes, maar de expressie voor 
zichzelf te laten spreken.

vrijdag 15 januari 2016
aanvang 20.15 uur

Een schitterend kerstconcert in de Aa-kerk door het Luthers Bach Ensemble, 
aangevuld met vier solisten. Op het programma staan de feestelijke Messe 
de Minuit pour Noël van Charpentier, het Concerto grosso "Pour la nuit de 
Noël" van Corelli en de weinig uitgevoerde Lutherse Mis in A van J.S. Bach.
Het LBE heeft in zijn korte bestaan al veel lof geoogst van recensenten en 
publiek. Zij staan garant voor barokmuziek van hoge kwaliteit in een 
Lutherse cLutherse context.

LOCATIE        Der Aa kerk

PRIJS           € 30,- eerste rang € 25,- tweede rang

KAARTVERKOOP     www.musicaantiquanova.nl  en op locatie

zaterdag 12 december 2015
aanvang 15.30 uur

Geef de Lutherse Kerk haar
Schnitger Orgel terug

Benefietconcerten
‘Schnitger 2017’ 

LOCATIE        Lutherse kerk

PRIJS           € 15,-

KAARTVERKOOP     Op locatie, kaarten aan de deur

Alle inkomsten komen ten goede aan de geldwerving voor het nieuwe 
barokorgel. De concerten duren ruim een uur zonder pauze. 
Voor meer informatie zie: www.schnitgerorgel2017.nl


