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Wblkom in het Orgelparkl

Het Orgelpark heeft als doel het orgel door

een nieuwe presentatie te integreren in het

muziekleven.Timbres is het tijdschrift van

het Orgelpark en biedt achtergrondinfor-

matie bij de vele activiteiten die er elk

seizoen plaatsvinden. Het scala is breed:

het varieert van concerten met klassieke

muziek tot evenementen met film en beel-

dende kunst. Daarbij speelt nieuwe muziek

een hoofdrol. Elk seizoen weer geven we

opdrachten voor nieuwe composities.

Het Orgelpark is tevens muziekwetenschap-

pelijk actief. Het werkt met het Orgelpark

Kennisprogramma en het Orgelpark Research

Program nauw samen met de bijzondere

Ieerstoel Orgelkunde aan de Vrije Univer-

siteit Amsterdam. Het Orgelpark vestigde

deze leerstoel in mei zoro.
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ln het Orgelpark staat het orgel centraal. Als drager van een opmerkelijk divers

en kleurrijk historisch repertoire, maar zeker ook als bron van inspiratie voor

nieuwe muziek. Het monumentale gebouw van het Orgelpark, gesitueerd aan het

Vondelpark in Amsterdam en voorzien van een prachtige akoestiek, voegt er een

bijzondere dimensie aan toe.

Dit voorjaar stellen we in het Orgelpark onder meer de combinatie orgel

en saxofoon centraal. ln het weekend van 8-ro februari verkennen we de

mogelijkheden met muziek van Bach en Reger, maar ook met nieuwe compo-

sities van lan Wilson en Peter Vigh, geschreven in opdracht van het Orgelpark.

Bijzonder belooft eveneens de dansvoorstelling LePli op 15 maart te worden, net

als de uitvoering, op 6 april, van het mede in onze opdracht gecomponeerde o//'s

well,van de hand van Piet-Jan van Rossum. Natuurlijk ontbreken ook dit voorjaar

onze concerten met koor en orgel niet, evenmin als'gewone'orgelconcerten; zo

komt Olivier Latry op z5januari concerteren, en Thomas Trotter op r 5 februari.

Het vorig jaar gestarte Orgelpark Kennisprogramma zetten we dit voorjaar voort

met onder meer twee colloq u ia. Op zaterdagm idda g z maart staan we stil bij Albert

Schweitzer (behalve arts ook organist en orgelkenner) en op zo april bij JanZwatt,

de grondlegger van een van de meest opvallende'subgenres'in de Nederlandse

orgelmuziek van de zoste eeuw. Het middeleeuwse Van Straten-orgel is het mid-

delpunt van een driedaags internationaal symposium, van 6-8juni.

We nodigen u van harte uit om naar het Orgelpark te komen. En als u ons wilt
steunen in de manier waarop we ons inzetten voor de ontplooiingskansen

van organisten, componisten en kunstenaars, nodigen we u óók uit om GastVriend

van het Orgelpark te worden. U bent dan een seizoen gratis lang welkom bij alle

evenementen. Voor dit CastVriendschap betaalt u slechts € 7o.

Bent u slechts incidenteel in de gelegenheid onze concerten te bezoeken en wilt u

onze missie evengoed graag ondersteunen? ln dat geval nodigen we u van harte uit

Vriend van het Orgelpark te worden. Voor € 40 steu nt u het Orgel pa rk als Vriend en

wordt u van al onze activiteiten op de hoogte gehouden. Omdat de Belastingdienst

dit bedrag ziet als een donatie, mag u het aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Wilt u meer weten over het Orgelpark, over het programma, over hoe u kunt

reserveren voor concerten of hoe u CastVriend of Vriend kunt worden, kijk dan

op www.orgelpark.nl. Wilt u direct CastVriend of Vriend worden, blader dan door

naar bladzijde 59. Daar staat wat u moet doen, compleet met een praktische

antwoordkaa rt.

Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten in het Orgelpark!

Johan Luijmes, artistiek leider
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Sinds het Van Straten-orgel in het Orgelpark staat, heeft het Orgelpark

Kennisprogramma er een b'rjzondere taak bij: uitvinden hoe er op dergelijke

instrumenten gemusiceerd kan worden. Het orgel is een replica van

Nederlands oudste orgel, ín t47g door Peter Cerritsz in de Nicolaïkerk in

Utrecht gebouwd, en klinkt naar alle waarschijnlijkheid dus zoals orgels in

de late r5de eeuw klonken. Hoe speelde men destijds orgel? En in hoevenre

mogen we eigenlijk verwachten dat riberhaupt te weten te kunnen kon'len?

Ulrike Hascher-Bsrger, als affiliate researcher verbonden aan de vakgroep

muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseend in

middeleeuwse muziek, kiest voor een relativerend perspectief"

Laat ik er meteen duidelijk over zijn: de middeleeuwse muziek is, an-

ders dan middeleeuwse gebouwen en schilderijen, voorgoed verloren.

Wat we nog hebben, zijn slechts een paar resten van perkament en

papier, waarop door mensen eeuwen geleden muziek werd geschre-

ven in een notatie die vandaag alleen specialisten nog kunnen lezen.

Zij worden daarbij doorgaans vaker met raadsels geconfronteerd dan

met zekerheden.
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Hoewel er maar weinig informatie uit de middeleeuwen zelf ter

beschikking staat, willen we - in een mengeling van historische

nieuwsgierigheid en romantiek - dolgraag een idee krijgen van de

muziekwereld die er eeuwen geleden moet hebben bestaan. Terecht

waarschuwt Daniel Leech-Wilkinson in zijn boek The Modern lnvention

of Medieval Music dat de middeleeuwse muziekwereld in feite een

moderne, hedendaagse wereld is: middeleeuwse muziek is vandaag

uitgevonden muziek. Hoe moeten we hiermee omgaan? Hoe naar

deze muziek luisteren? Als 'historische muziek'? Als moderne mu-

ziek? Een paar overwegingen.
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Middeleeuwse muziek wordt vandaag vaak uitgevoerd alsof het mu-

ziek voor een tgde-eeuwse concertzaal is: het ensemble zit op een

podium, de toehoorders zitten daarvoor, geconcentreerd luisterend



- nadat ze eerst bij de kassa entreegeld hebben betaald. Het gekste

voorbeeld dat ik kan bedenken is een uitvoering van middeleeuwse

dansmuziek, zoals een Estampie of een Trotto, waar wij niet op dan-

sen maar stil naar luisteren. En dat terwijl uitvoeringen in de concert-

zaal toch pas sinds zo'n t5o jaar gebruikelijk zijn, en bovendien met

name bedoeld voor grote orkestmuziek, zoals symfonieën.

ln de middeleeuwen bestonden nog geen orkesten. Er waren slechts

kleine ensembles met een handvol zangers en instrumentalisten.

Zij speelden en zongen in danslokalen, op straat, op markten, in

de kerken. En altijd was er beweging: de toehoorders dansten,

wandelden, knielden, sprongen.
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Muziekuitvoeringen in de middeleeuwen waren ook meestal 'on-

professioneel': alleen aan hoven en in grote kerken en kathedralen

was er zoiets als professionele muziek - in die zin, dal een profes-

sionele, specialistische muziekopleiding voorwaarde was voor de

uitvoering. Meestal echter was talent en een beetje doelgerichte

scholing voldoende. Veruit de meeste middeleeuwse muziek was

gebruiksmuziek. Middeleeuwse liederen waren niet bedoeld voor

uitvoeringen zoals de Iiederen van Franz Schubert of Johannes

Brahms (ook die werden in de rgde eeuw trouwens niet in een con-

certzaal gezongen, maar in privéomgeving). Ze werden integendeel

veelal gezongen om zwaar werk enigszins te verlichten.
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Muziek werd in de middeleeuwen pas vrij laat iets om te noteren:

geestelijke muziek in kloosters het eerst, vanaf de 9de eeuw, om-

dat monniken de enigen waren die Liberhaupt kónden schrijven.

Later kwam er de wereldlijke muziek bU, en tot slot, pas vanaf de r 5de

eeuw (met een paar uitzonderingen vanafde r3de eeuw zoals de be-

roemde Robertsbridge Codex) de muziek voor muziekinstrumenten.

Dat dat zo lang duurde, kwam omdat instrumentale muziek in kloos-

ters met argwaan werd bekeken - en dus ook niet opgeschreven.

Zij werd mondeling overgebracht, geimproviseerd en gevarieerd.

Deze cultuur van in eerste instantie weinig professionele gebruiks-

muziek vormt de achtergrond voor andere verschillen met de situatie

van de tgde-eeuwse concertzaal.To zijn componistennamen op een

paar uitzonderingen na in de middeleeuwen onbekend. We kennen

de namen van een aantal hoogstaande Zuid-Franse dichters-musici,

troubadours bijvoorbeeld zoals Marcabru, en zelfs van een adellijke

trobairitz, een vrouwelijke troubadour: Condesa de Dia. De titel
'Condesa' zegt het al: troubadours waren meestal adellijke musici -
en van hen is niet de muziek overgeleverd, maar de gedichten die op

muziek werden voorgedragen. Componistennamen staan in nauwe

verbinding met de opkomende professionalisering van muziek vanaf

de late r4de eeuw. Uit die tijd dateren wél componistennamen, zoals

die van Cuillaume de Machaut of Guillaume Dufay - componisten die

professionele polyfone muziek hebben gecomponeerd.
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Wij zijn vandaag de dag gewend dat uitvoeringen, ook van middel-

eeuwse muziek, zo professioneel mogelijk zUn. Als tegenprestatie

zijn we dan ook graag bereid om voor het luisteren te betalen. Voor

een concert, of voor een digitaal medium. We luisteren immers graag
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naar middeleeuwse muziek op een cd, een mp3-speler, een mobieltje

of een computer. Cedigitaliseerde muziek kan overal ter beschikking

staan. En juist daarmee komen we weer in de buurt van de middel-

eeuwse uitvoeringspraktijk: we luisteren dan niet op de jaarmarkt,

maar wel in de auto, in de trein, tijdens het sporten enzovoort.

Muziek, ook middeleeuwse muziek, is op die manier weer gebruiks-

muziek geworden.
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Nog een aspect speelt een rol. De klassieke professionele muziekcul-

tuur van vandaag is een cultuur van retrospectieve muziek, naast

hedendaagse muziek zoals de popmuziek in al haar vertakkingen. ln

de middeleeuwen bestond zoiets als retromuziek niet, de muziek was

altg-d gericht op het 'nieuwe'. Middeleeuwse muziek wordt vandaag

beleefd als een historisch gebeuren waar vaak met nagenoeg heilig

onïzagnaar wordt geluisterd. Maar er is ook'Re-enactmentlmuziek,

uitgevoerd door artiesten die, gel<leed in middeleeuwse gewaden, op

middeleeuwse markten spelen. Dit 'retrogebeuren'komt aardig in de

buurt van hoe we ons in onze tijd de uitvoering van middeleeuwse

muziek voorstellen. De muziek wordt in een quasi historische, als

toneel nagespeelde context geplaatst - met als gevolg dat ze inder-

daad ook weer stukken minder professioneel klinkt. Gek genoeg doet

dat dan toch soms ook weer pijn in het oor van de ztste-eeuwer, ook

al kan zij er nog zo lekker op dansen.
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Hoe kunnen we vandaag het beste naar middeleeuwse muziek luis-

teren? Dat hangt af van wat we verwachten. Misschien willen we de

verworvenheden van de eeuwenlange professionalisering van mu-

ziek niet loslaten. We zijn immers verwend met de oorstrelende klan-

ken van professionele muziek. Bovendien zijn we inmiddels gewend

om intensief naar muziek te luisteren, zeker tijdens concerten. Een

algemeen'luisteradvies middeleeuwse muziek' kan dan ook moeilijk

worden gegeven. Misschien kunnen we streven naar een uitvoerings-

praktijk van vóór de invoering van de concertzaal, zonder op de pro-

fessionaliteit van de presentatie in te hoeven leveren.
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