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‘ Animam gementem cano ‘

i.s.m. het Hathor Consort
o.l.v. Romina Lischka

‘Animam gementem cano’ (‘ik bezing de zuchtende ziel’) neemt je mee op een zielereis doorheen verschillende aangrijpende
gebeurtenissen in het leven. Het confronteert ons met leven en dood (Requiem), met Maria als wenende moeder bij het kruis (Stabat
Mater), maar legt hierbij ook de link met de eigen bewustzijnsreis die elk mens doormaakt tijdens zijn leven.
Het aspect ‘Maria’ slaat dan op de aansluiting die onze ziel kan maken met een veld van rust en harmonie, buiten het beweeg van deze
alledaagse turbulente wereld.
De ‘kreunende ziel’ vindt zijn oorspronkelijk levensveld weer. Daar weerklinkt de hoop uit psalm 109.
In het Wenen van de 17de en begin 18de eeuw kwamen de grootste componisten van die tijd voorbij. Johan Heinrich Schmelzer (in
Wenen aan het hof) en Heinrich Ignaz Franz Biber (in Salzburg) zorgden voor een ongelooflijke ‘boost’ voor de viool, met vele nieuwe
technieken, terwijl het gambaconsort nog steeds in volle bloei verkeerde.
Stilaan zien we met Frantisek Tuma (zelf organist/gambist) de laatste praktijk verschijnen waarbij de gamba enkel nog mee continuo
speelt of solo begeleidt (denk hierbij ook aan muziek van zijn beroemde tijdgenoot Bach).
Het keizerlijke Hof van Leopold I speelde een belangrijke rol in het muziekleven in Europa van die tijd. Vele componisten werden
aangetrokken door Johann Joseph Fux als belangrijke leraar en contrapuntist. Zo ook Tuma.
Hij schreef in totaal 5 “Stabat Mater”s, de versie vandaag weerklinkt als een “nieuwe”
uitvoering. Het manuscript lag ongeweten in de Ottobeuren-bibliotheek te wachten op
onze eerste transcriptie! Waarschijnlijk geschreven rond 1752 hoor je enerzijds de
eenvoudige rococo-achtige melodieën, anderzijds de rijke harmoniën opduiken.
Giovanni P. Colonna was geen hofcomponist in Wenen, maar Keizer Leopold had met hem
een ‘contract’ dat er van elke nieuwe religieuze compositie een copie naar Wenen werd
gezonden. En zo geschiedde. Colonna werd de Orfeus van Italië genoemd, en werkte
voornamelijk in Bologna. Zijn muziek werd over heel Europa verspreid, getuige hiervan vele
manuscripten in Brussel, Cambridge, London, en... Vienna !
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TRAILER : https://www.marnixdecat.be/trailer-pluto-hathor/
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Sonata (à 5) &
Lamento (à 3) sopra la morte Ferdinand III

H. Schmelzer

REQUIEM

H. Biber

in F minore

Sonata à 5
‘Domine ad adjuvandum’

uit de ‘Psalmi ad Vesperas’

H. Biber
G.P. Colonna

Stabat Mater

- een door M. De Cat herontdekt werk van -

Fr. Tuma

Partita
‘Dixit Dominus’

aus Mensa Harmonica (1682)
uit de ‘Psalmi ad Vesperas’

A. Chr. Clamer
G.P. Colonna
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