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festival

F OTO :

Concert 1 OP LEVEN EN DOOD 22 april 20.00 uur - St. Aegtenkapel
 Ensemble Le Nuove Musiche o.l.v. Krijn Koetsveld, Erik Bosgraaf
 De blokfl uit versiert de mooiste madrigalen

Concert 2 SCINTILLE DI MUSICA 23 april 16.00 uur - St. Aegtenkapel
 Blokfl uitkwintet Seldom Sene
 Muzikaal vuurwerk uit Renaissance en Barok 

Concert 3 VENETIAANSE FEESTVESPER 23 april 20.00 uur - St. Franciscus Xaveriuskerk
 Ensemble Le Nuove Musiche en Nieuw Bach Ensemble o.l.v. Krijn 
 Koetsveld, Gaia Cicolani
 Geestelijke muziek en dansimprovisatie

Concert 4 SOTTOVOCE 24 april 11.00 uur - St. Aegtenkapel
 Menno van Delft
 De rust van het klavichord

Concert 5 MONTEVERDI MEETS JAZZ 24 april 16.00 uur - Theater De Lieve Vrouw
 Yuri Honing, Joost Lijbaart, Erik Bosgraaf en Ensemble Le Nuove Musiche 
 o.l.v. Krijn Koetsveld
 Madrigalen in een jamsessie

PROGRAMMA

De eigen(wijze) weg 
van Monteverdi
In april staat Amersfoort drie 
dagen lang in het teken van 
Monteverdi. Deze componist 
wordt door velen beschouwd als 
één van de grootste genieën in de 
muziekgeschiedenis. Hij maakte 
zich in de roerige beginjaren 
van de Barok los van gevestigde 
ideeën en ging, zeer succesvol, 
zijn eigen weg. Hij componeerde 
de Maria Vespers, de Selva 
Morale en ongeveer tweehonderd 
madrigalen op prachtige hoofse 
poëzie, waar wij vandaag de dag 
nog van genieten.

Een festival vol 
verrassingen
In vijf concerten geven 
verschillende topmusici hun kijk 
op Monteverdi’s muziek. 
Het belooft een heel bijzonder 
feest te worden, waarin de 
klassieke tonen van Monteverdi, 
soms heel voorzichtig en 
soms bijna brutaal, kennis 
gaan maken met verrassende 
blokfl uitimprovisaties, 
gepassioneerde dans en 
swingende jazz. Die spectaculaire 
ontmoetingen kunt u bijwonen. 

Wie is die vrouw?

Ondertussen dwaalt in de stad 
een jonge vrouw langs grachten 
en stegen. Ze is beeldschoon en 
straalt in haar barokke japon, 
maar wie beter kijkt kan haar 
wanhoop voelen.  Al eeuwen zoekt 
ze. Naar wat, naar wie? Wat is 
haar geheim? Wordt er een tipje 
van de sluier opgelicht?


