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Dit concert is mede tot stand gekomen met een bijdrage van de
gemeente ’s-Hertogenbosch.

Toelichting

“Gaudete! Christus est natus”
Onder deze titel vindt op zondag 18 december 2016 in de Grote Kerk
van ’s-Hertogenbosch het traditionele kerstconcert plaats door de
Stadspijpers van ’s-Hertogenbosch o.l.v. Willem Gerritsen en Capella
Ducis, kamerkoor voor oude muziek uit ’s-Hertogenbosch o.l.v. Frans
van de Loo. Dit jaar delen wij het podium met de leerlingen van het
fluitensemble Muziekpraktijk Maaspoort van Inge IJpelaar.
Het programma biedt voor elk wat wils. De stadspijpers openen met
een nieuw gecomponeerde engelenfanfare en spelen een aantal
klankjuweeltjes uit de renaissance.
Capella Ducis zingt zowel verstilde als uitbundige advents- en
kerstmotetten van oude meesters èn hedendaagse componisten.
Het fluitensemble speelt bewerkingen van bekende kerstliederen.
Het bijzondere zit hem natuurlijk in de samenwerking tussen deze
drie groepen, die onverwachte klankkleuren en een heerlijke
kerstsfeer oplevert in de Grote Kerk met zijn mooie akoestiek.
Natuurlijk staan er, in allerlei combinaties, een keur aan bekende
kerstliederen op het programma en mag er ook meegezongen
worden!
Een sfeervolle opmaat voor kerstmis!

Teksten en vertalingen
Engelen Fanfare
Wij komen tezamen (samenzang)

Willem Gerritsen 1956
Anonymus (arr. Inge IJpelaar)

Wij komen tezamen, onder ’t sterreblinken
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem
Christus geboren zingen d'engelenkoren
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, onze Heer
Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre
Zij volgden zijn sterre naar Betlehem
Herders en wijzen komen Jezus prijzen
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, onze Heer
Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
En kussen Uw voeten Emmanuel
Wij willen geven, hart en geest en leven
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, onze Heer
A solis ortus cardines

Hans Leo Hassler 1564-1612

A solis ortus cardines (Van daar waar de zon opgaat) is een hymne die in
de Katholieke Kerk wordt gebruikt in de lauden (een van de zgn. getijdengebeden) tijdens de Kersttijd. Omdat de lauden idealiter bij zonsopkomst
worden gebeden, hebben de hymnen nogal eens het thema van ‘Christus
als het Licht der wereld’ of de ‘geestelijke Zon’ die opgaat over de duisternis van zondigheid en onrust. Eén van de berijmde vertalingen is afkomstig van Luther, en hierop is o.a. de cantate Christum wir sollen loben
schon van Bach gebaseerd èn deze ‘plechtige’, homofone vierstemmige
zetting van Hassler uit 1608.
Laat ons Christus loven,
De zuivere maagd Maria’s zoon
Overal waar de lieve zon schijnt en
Tot het einde van de wereld reikt.
Het hemelse koor verheugt zich

Christum wir sollen loben schon,
Der reinen Magd Marien Sohn,
Soweit die liebe Sonne leucht't
Und an aller Welt Ende reicht.
Des Himmels Chör' sich freuen drob,

En de Engelen zingen God lof toe Und die Engel singen Gott Lob;
Aan de arme herders wordt verteld Den armen Hirten wird vermeld't
Over ’s werelds herder en schepper Der Hirt und Schöpfer aller Welt.
Laat ons lof, eer en dank zeggen
aan Christus, geboren uit de zuivere maagd,
en ook aan de Vader en de Heilige Geest
Tot in de eeuwigheid!

Lob, Ehr' und Dank sei dir gesagt,
Christ, gebor'n von der reinen Magd,
Mit Vater und dem Heil'gen Geist
Von nun an bis in Ewigkeit!

Franc Berger

Jacob Arcadelt 1514-1572

If ye love me

Thomas Tallis ca.1505–1585

God rest you merry gentlemen

16th Cent. (arr: Inge IJpelaar)

Coventry carol

16th Cent. (arr: Inge IJpelaar)

Der Engel bringt wahren Bericht

Melchior Vulpius 1570-1615

Melchior Vulpius was in zijn tijd de belangrijkste componist van Protestantse kerkliederen. Zoals vaker gaat ook in ‘Der Engel’ bij de tekst “Ehre
sei Gott in der Höhe” de beweging in drieën. Net als veel landgenoten vertaalde hij zijn Duitse naam ‘Fuchs’ in het Latijn: ‘Vulpius’.
De engel brengt de ware boodschap
Laat alle mensengedoe varen
in deze kerstdagen.
Leer van de hemelse schare,
Zij zingen ‘een vrolijk nieuw jaar’
en zeggen van harte:
‘Ere zij God in den hoge
op aarde vrede en rust,
en dat de mens in Christus naam
een welbehagen vindt.’
Amen.
Unicornis captivatur

Der Engel bringt wahren Bericht,
Laßt fahren all' Menschengedicht,
in diesen Weihnachtstagen.
Lernet von der himmlischen Schar,
singen ein fröhlich's Neues Jahr
und ja von Herzen sagen.
Ehr' sei Gott in der Höhe,
auf Erden Fried und Ruhe,
der Mensch an Christi Namen
hab' Wohlgefallen.
Amen.
Ola Gjeilo 1978

De opmerkelijke tekst die de Amerikaanse componist van Noorse afkomst
Ola Gjeilo inspireerde tot deze levendige en vreugdevolle achtstemmige
compositie komt uit een verzameling middeleeuwse teksten en hymnen.
Deze werd gevonden in een benedictijnenklooster in het Zwitsers Engelberg en kreeg de naam Engelberg codex. Een van de hymnen is bijzonder en vertelt over legendarische fabeldieren zoals de Eenhoorn

(Unicornis), de Phoenix en de Hydrus (waterslang). In verhalen in de klassieke oudheid speelden deze fabeldieren al een rol maar in de middeleeuwen werd het fabeldier ’gekerstend’ en gezien als symbool van de
vleesgeworden Christus. Zo komen in de christelijke iconografie taferelen
voor waarin de eenhoorn, opgejaagd door de engel Gabriël, zijn hoofd en
zijn hoorn gedwee in de schoot van de Maagd Maria legt, een symbolische
afbeelding van de Annunciatie, de aankondiging van de mens-wording van
God de Zoon aan Maria.
Als symbool van de vleesgeworden Christus had het fabeldier een onbeperkt genezend vermogen. Daarom werd er in de late middeleeuwen intens naar gezocht: wie het zou vangen zou immers het eeuwig leven verkrijgen. In de drie coupletten van het lied neemt Christus a.h.w. de
gedaante aan van verschillende fabeldieren en overwint!
Toelichting met dank aan K. Jaspers.

De eenhoorn wordt gevangen
en gepresenteerd aan het koninklijk hof
in de strik van de jagers;
kruipend heeft hij zich bevrijd van zijn keten,
hoewel gewond geneest hij
met behulp van addergif.

Zing halleluja,
voor het lam dat sterft
houd halleluja aan,
laat halleluja aanzwellen
Voor de leeuw die zegeviert.
Leven keert terug naar de gewonde pelikaan
na een vreselijke dood in het nest
voor de zonde;
het licht van de feniks is uitgedoofd
en de oude zonden van de wereld
worden volledig verbrand.
De waterslang dringt de krokodil binnen
rooft zijn ingewanden, doodt hem
en komt weer levend tevoorschijn;
drie dagen sliep de leeuw
tot hij werd gewekt
door de brullende koning.

Unicornis captivatur
Aule regum presentatur
Venatorum laqueo,
Palo serpens est levatus,
Medicatur sauciatus
Veneno vipereo.
Refrein:
Alleluia canite,
Agno morienti,
Alleluia pangite,
Alleluia promite
Leoni vincenti.
Pelicano vulnerato
Vita redit pro peccato
Nece stratis misera;
Phos fenicis est exusta,
Concremanturque vetusta
Macrocosmi scelera.
Idrus intrat crocodillum,
Extis privat, necat illum,
Vivus inde rediens;
Tris diebus dormitavit
Leo, quem resuscitavit
Basileus rugiens.

What Child is this

16th Cent. English Air

Volgens de overlevering heeft Hendrik VIII deze overbekende melodie
gecomponeerd voor zijn geliefde, de toekomstige koningin Anne Boleyn.
Van de vele arrangementen is deze carol er een voor vierstemmig
mannenkoor op een 19e eeuws kerstgedicht.
Wat voor kind is dit, gelegd te rusten, What Child is this who, laid to rest
slapend op Maria's schoot? On Mary’s lap is sleeping?
Dat engelen begroeten met lieve zangen, Whom angels greet with anthems
sweet,
Terwijl helders wacht houden? While shepherds watch are keeping?
Dit, dit is Christus de Koning, This, this is Christ the King,
wie herders bewaken en engelen bezingen; Whom shepherds guard an’ angels sing;
Haast! haast! om Hem lof te brengen, Haste, haste, to bring Him laud,
De baby, de zoon van Maria. The Babe, the Son of Mary.
Waarom ligt hij in zo’n geringe plaats
Waar os en ezel voeden?
Goede christenen, vreest, voor zondaars hier
pleit het stille Woord.
Nagels, speer zullen Hem doorsteken,
Het kruis zal worden gedragen voor mij,
voor jou.
Wees gegroet! het vleesgeworden Woord,
De baby, de Zoon van Maria.

Why lies He in such mean estate,
Where ox and ass are feeding?
Good Christians, fear, for sinners here
The silent Word is pleading.
Nails, spear shall pierce Him through,
The cross be borne for me, for you.

Dus brengt Hem wierook, goud en mirre,
Kom boer, koning om Hem te erkennen;
De Koning der koningen breng redding,
Laat liefhebbende harten Hem op de troon
zetten.
Verheft, verheft een lied in de hoge,
De maagd zingt haar slaapliedje.

So bring Him incense, gold and myrrh,
Come peasant, king to own Him;
The King of kings salvation brings,
Let loving hearts enthrone Him.

Hail, hail the Word made flesh,
The Babe, the Son of Mary.

Raise, raise a song on high,
The virgin sings her lullaby.
Joy, joy for Christ is born,
De baby, de Zoon van Maria. The Babe, the Son of Mary.

tekst: William Chatterton Dix, 1865

Gaudete! Christus est natus

Anonymus, 16th Century

…is afkomstig uit de Piae cantiones , een collectie van laatmiddeleeuwse
liederen die in 1582 in Finland werd gepubliceerd. De bundel is in de loop
der tijd regelmatig uitgebreid en was tot in de 19e eeuw populair op scholen in Scandinavië. Door de hernieuwde belangstelling voor oude muziek
worden stukken uit deze verzameling nu in geheel Europa gezongen. De
afwisselende zetting is van Márton Jakobey.
refrein:
Verheugt u, verheugt u!
Christus is geboren uit de maagd Maria.
Verheugt u!

refrein:
Gaudete, gaudete!
Christus est natus ex Maria virgine.
Gaudete!

1. De tijd van genade, waar we voor
gebeden hebben, is gekomen,
laten we ingetogen liederen van
vreugde zingen.

1. Tempus adest gratiæ,
hoc quod optabamus,
carmina leticiæ
devote reddamus.

2. God is mens geworden
terwijl de natuur zich verwondert,
De wereld is herboren
Door Christus de koning.

2. Deus homo factus est
natura mirante,
mundus renovatus est
a Christo regnante.

3. De gesloten poort van Ezekiel
heeft doorgang verleend,
het licht dat verlossing heeft
gebracht is daaruit verrezen.
4. Laten wij daarom een lofzang
zingen ter ere van deze verlossing,
gezegend zij de Heer,
gegroet zij de Koning.

3. Ezechielis porta
clausa pertransitur,
unde lux est orta,
salus invenitur.
4. Ergo nostra concio
psallat jam in lustro,
benedicat Domino,
salus Regi nostro.

------------------------ Pauze --------------------------------------

Engelen Fanfare
Trio Adagio

Willem Gerritsen 1956

Carl Philipp Emanuel Bach 1714-1788 (arr: Inge IJpelaar)

Trio in D majeur

Johann Joachim Quantz 1697-1773

Vom Himmel hoch
Courente

Johann Walter 1496–1570
Johann Hermann Schein 1586–1630

Con amores la mi madre
Dadme albriçias hijos d’Eva

Juan de Anchieta 1450-1523
Anonymus

In Spanje en Zuid Amerika wordt kerstmis uitbundig gevierd. Na afloop
van de nachtmis gaat men vrolijk door met het zingen van kerstliederen,
maar er wordt ook gedanst op die muziek. Het dansante karakter van de
volgende villancico nodigt daar toe zeker uit.
Geef mij boodschappersloon, jullie zonen van Eva
Waarom moeten we jou dat geven?
Omdat de nieuwe Adam geboren is,
de zoon Gods Wat een goed nieuws!
de zoon Gods Wat een goed nieuws!
Geef mij dan mijn beloning en verheug je
want vannacht is hij geboren.
de beloofde Messias
God én mens, uit een vrouw geboren
En zijn geboorte verheft ons
uit de zonde en de hartstocht
de nieuwe Adam is geboren
de zoon Gods Wat een goed nieuws

Dadme albricias hijos d'Eva
Dí, ¿de qué dártelas han?
Que es nascido el nuevo Adám.
Oh y de Dios y qué nueva!
Oh y de Dios y qué nueva!
Dádmelas y haved placer
Pues esta noche es nascido
El Mexías prometido,
Dios y Hombre, de mujer.
Y su nacer nos releva
Del peccado y de sua fán
Que es nasció el nuevo Adám
Oh y de Dios y qué nueva!

---------------------- Kerstverhaal --------------------------------

Audivi vocem de caelo

John Taverner 1490-1545

De tekst van dit responsoriaal (beurtzang, hier in de afwisseling gregoriaans–polyfonie) wordt gebruikt in de metten gedurende de adventstijd.
De metten is een van de getijdengebeden in de vroege ochtend.
De gregoriaanse ‘cantus firmus’ wordt in lange noten door de eerste sopraanpartij gezongen in het eerste en laatste deel en in het middendeel
door de eerste alt. De muziek verklankt de sfeer van de tekst: gedragen
in het begin, maar in het derde deel haast de muziek zich op de tekst
‘venit’ (‘hij komt’) met snelle ritmische motieven naar het einde, om vervolgens met een prachtige verbreding tot rust te komen.
Taverner’s muziek is van hoge kwaliteit maar ook tamelijk ingewikkeld in
ritmiek en stemvoering. Misschien is dit een reden waarom hij minder
wordt uitgevoerd dan Tallis en Byrd, twee andere grote componisten uit
de Engelse Renaissance.
Ik hoorde een stem die uit de hemel kwam:
kom, alle wijze meisjes;
bewaar olie in jullie kruiken
totdat de bruidegom aankomt.
Midden in de nacht
klonk er luid geroep:
kijk, de bruidegom komt!
Ach mein herzliebes Jesulein

Audivi vocem de caelo venientem:
venite omnes virgines sapientissimae;
oleum recondite in vasis vestris
dum sponsus advenerit.
Media nocte
clamor factus est:
Ecce sponsus venit!
Michael Altenburg 1584-1640

Een lieflijke vijfstemmig werkje van deze vroeg 16 eeuwse Duitse componist, geestelijke en schoolmeester uit Erfurt. In zijn tijd werd hij zeer gewaardeerd omdat hij er in slaagde om met behoud van kwaliteit eenvoudige protestantse kerkmuziek te componeren die dichter bij de mensen
stond. De 30 jarige oorlog en de pest epidemie van 1637 (waarin vrijwel
zijn hele gezin stierf) maakten echter een eind aan zijn creativiteit.
Refrein :
Ach, mijn allerliefste kindje Jesus, Ach mein herzliebes Jesulein,
Zoontje van God en Maria. Gotts und Marien Söhnelein.
Waar ik ook ben
Denk ik alleen maar aan jou
Want jij bent Gods lammetje
En jij alleen geeft mijn ziel troost.
Als ik mijn hart en stem verhef
Hoor dan zo mijn lof en bede aan.
Want ik ben van jou en jij van mij
Geboren uit mijn vlees en bloed.

Ich bin an welchem Ort ich bin
So steht zu Dir nur all mein Sinn,
denn du bist Gottes Lämmelein,
gibst meiner Seelen Trost allein
Wenn ich erheb mein Herz und Stimm
als denn mein Lob und Bitt vernimm
denn ich bin dein und du bist mein,
geborn von meinem Fleisch und Bein.

Als mijn geest gaat dwalen
Neem dan mijn ziel in genade op
Want met je zalig-lief mondje
Voor jou alleen lof, prijs en eer.

Wenn sich verlieren all mein Sinn,
so nimm mein Seel in Gnaden hin
denn dein Holdseligs Mündelein
Dir sei Lob, Preis und Ehr allein.

The Lamb

John Tavener 1944-2013

In zijn vroege werk werd (Sir) John Tavener beïnvloed door Stravinsky,
maar later, als lid van de Russisch-orthodoxe Kerk, begon hij zich te interesseren voor mystiek en schreef hij vooral kerkmuziek. In Tavener’s relatief sobere muziek ziet men een versmelting van westerse en oosterse
stijlen. Song for Athene uit 1993 is bekend geworden door de uitvoering
bij de begrafenis van Lady Diana in 1997. The Lamb (1985), op een tekst
van William Blake, wordt vaak als kerstlied gezongen. Het is een juweeltje
van verstilde muziek waarin Tavener op geraffineerde wijze (spiegeling ,
van achter naar voren) speelt met het beginmotief.
Lammetje, wie heeft jou gemaakt?
Weet je wie jou heeft gemaakt?
Jou het leven schonk en je liet grazen
Bij de beek en in de weide;
Jou verrukkelijke kleding gaf,
de zachtste kleding, wollig, stralend;
Jou zo’n lieve stem gaf,
Waar heel het dal zich in verheugt?
Lammetje, wie heeft jou gemaakt?
Weet je wie jou heeft gemaakt?
Lammetje, ik zal het je zeggen;
Hij heet naar jou,
Want hij noemt zich een Lam.
Hij is zachtaardig, en hij is mild,
Hij werd een klein kind.

Little Lamb who made thee?
Dost thou know who made thee?
Gave thee life, and bid thee feed
By the stream and o’er the mead;
Gave thee clothing of delight,
Softest clothing, woolly, bright;
Gave thee such a tender voice,
Making all the vales rejoice?
Little Lamb who made thee?
Dost thou know who made thee?
Little Lamb, I’ll tell thee;
He is called by thy name,
For he calls himself a Lamb.
He is meek, and he is mild,
He became a little child.

Ik, een kind en jij een lam, I, a child and thou a lamb,
Wij heten naar hem. We are called by his name.
Lammetje, God zegene je! Little lamb God bless thee!
tekst: William Blake Vertaling: Vocoza/Novo Cantare

Gloria in excelsis Deo (samenzang)

Anonymus (arr: Inge IJpelaar)

Engelkens door 't luchtruim zwevend
Zongen zo blij zo wonderzacht
Van de Heer van dood en leven
Die er vrede op aarde bracht
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo
Zongen zo blij zo wonderklare
Van 't zoete kindeke, onze Heer
En de herderkens die er waren
Knielden bij de kribbe neer
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo
Stille Nacht

Franz Gruber 1818 (arr: Frans van de Loo)

Stille nacht, heilige nacht
Alles slaapt sluimert zacht
Eenzaam waakt het heilige paar,
Lieflijk Kindje met goud in het haar
Sluimert in hemelse rust

Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
Vriend'lijk om Uwe Godd'lijke mond,
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus van Uwe geboort',

Stille nacht, heilige nacht,
Herders zien 't eerst Uw pracht;
Door der eng'len alleluja
Galmt het luide van verre en na:
Jezus de redder ligt daar,

Stille Nacht, Heilige Nacht
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute heilige Paar,
holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh
Samenzang:
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn! O wie lacht
Lieb´ aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund
Jesus in deiner Geburt!
Samenzang:
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Alleluja,
Tönt es laut bei Ferne und Nah:
Jesus der Retter ist da!

Riu, riu, chiu

Anonymus 1556

Riu, Riu, is een echte “Renaissance-hit” en wordt door veel koren als kerst
carol gezongen. Het lied is zelfs in diverse bewerkingen ook buiten de
klassieke muziek bekend. Het is een zogenaamde ‘villancico’. Van
oorsprong een wereldlijke op de volksmuziek geënte compositie, werd
deze vorm door componisten in de Renaissance gretig toegepast op
kerstmis. Het is bijna altijd zeer ritmische muziek waarin de klik van de
castagnet nooit ver weg is. Meestal eenvoudig van structuur en
compositorisch niet al te ingewikkeld.
Riu, riu is waarschijnlijk de nabootsing van de roep van een ijsvogel.
Suja, suja, riviertje stil maar!
Spaar ons lijf en goed!
O God, houd toch de woeste wolf
ver van ons lammetje zoet!

Riu, riu, chiu
La guarda ribera
Dios guarda el lobo
De nuestra cordera.

De woeste wolf wou haar verwonden
God heeft de maagd bewaard.
Hij schiep haar vrij van alle zonden,
voor alle schuld bespaard.

El lobo rabioso la quiso morder,
Mas dios poderoso la supo defender;
Quisole hazer que no pudiesse pecar,
Ni aun original esta Virgen no tuviera.
Riu, riu, chiu, etc.

De koning der koningen is geboren,
Christus koning, mens als wij.
Hij redt ons door hier neer te dalen,
een sterfelijk mens werd hij.

Este qu’es nascido es el gran monarca,
Cristo patriarca de carne vestido;
Hanos redimido con se hazer chiquito,
Aunqu’era infinito, finito se hizera.
Riu, riu, chiu, etc.

Wat de profeten zeiden Muchas profecias lo han profetizado
dat is nu werkelijkheid Y aun en nuestres dias lo hemos
alcancado.
God is als mens op aarde A Dios humanado vemos en el suelo
ons wacht de zaligheid Y al hombre nel cielo porqu’er le quisiera.
Riu, riu, chiu, etc.
Hordes Gascognes trokken voorbij,
Ik kon ze al van verre horen.
‘Ere zij God in den hoge’, zongen zij,
‘en vrede op aarde, want Jezus is
geboren’.

Yo vi mil Garzones que andavan cantando,
Por aqui bolando, haciendo mil sones,
Diziendo a gascones Gloria sea en el cielo
Y paz en el suelo qu’es Jesus nascieta.
Riu, riu, chiu, etc.

Capella Ducis

Capella Ducis is een voor ’s-Hertogenbosch uniek kamerkoor. Het is
een hechte groep zangers die zich al vele jaren toelegt op de muziek
die hen alle na aan het hart ligt: de muziek uit renaissance en vroegbarok. Deze periode kent een bijna onuitputtelijke hoeveelheid componisten van naam en faam, maar het koor is ook altijd op zoek naar
minder klinkende namen. In de loop der jaren hebben we zo al vele
juweeltjes ontdekt en ten gehore gebracht.
Capella Ducis is in ’s-Hertogenbosch al jarenlang een constante factor
en we krijgen veel publiekswaardering. Het koor is zeer actief betrokken bij de muzikale invulling van de festiviteiten rondom het Jeroen
Bosch jaar in 2016. We werken o.a. nauw samen met Stichting De
Stadspijpers van ’s-Hertogenbosch.
Het koor werd opgericht in 1993 door een aantal liefhebbers van
oude muziek en telt 22 leden. Sinds 1995 staat het koor onder de
inspirerende leiding van Frans van de Loo. Jaarlijks worden een aantal concerten georganiseerd, maar Capella Ducis treedt ook op in
regionale concertseries.
Capella Ducis streeft ernaar ook relatief onbekend repertoire te laten
klinken, waarbij een grote variatie in muziekkeuze gehanteerd wordt
en een spannende programmering.
Voor meer informatie kijkt u op onze website www.capelladucis.nl.
Nieuwe leden zijn welkom. Capella Ducis repeteert elke donderdag
van 20.00 tot 22.30 in de Toevlucht kerk, Zuiderparkweg 46 te
’s-Hertogenbosch.
Voor informatie kijk op onze website www.capelladucis.nl, bel 0736311843 of mail info@capelladucis.nl
De Stadspijpers
Als muzikale acrobaten zorgden vrije speellieden in de veertiende en
vijftiende eeuw voor vrolijkheid in burchten en herbergen door heel
Europa. Ze maakten muziek op dorpsbrinken en stadspleinen, bij
feesten, jaarmarkten en bijzondere gelegenheden. Hoewel hun vrije

ongebonden leven
de kerkelijke en
wereldlijke autoriteiten niet aanstond, traden ze
wel op in kloosters
en kastelen. Blijkbaar was er toch
waardering voor
de muzikanten, ze
werden voor hun
prestaties aangenomen en betaald.
's-Hertogenbosch is de enige stad in Nederland en een van de weinige steden in Europa waar, in 1984, een stadspijpersgroep is heropgericht. De oorspronkelijke uniformen, instrumenten en versierselen zijn
waarheidsgetrouw nagemaakt met de ambachtelijke technieken van
1530.
Over het repertoire van de oorspronkelijke Stadspijpers is niet veel
bekend. In die tijd werden er hoofdzakelijk geestelijke liederen gecomponeerd. Vaak aan de hoven, waar men componisten kon betalen, werd er opdracht gegeven om muziek te componeren. Maar ook
kloosters en broederschappen, kardinalen en bisschoppen waren opdrachtgevers. Het ging dan vooral om meerstemmige koorwerken,
bestemd voor de eredienst.
Zeker zullen de Stadspijpers muziek hebben gespeeld uit de koorboeken van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, met composities van
onder meer Willaert en Josquin des Prez.
Het repertoire van de Stadspijpers van nu is samengesteld uit werken
van componisten uit de vijftiende en zestiende eeuw, waaronder bijvoorbeeld Thielman Susato (Stadspijper van Antwerpen) en Pierre
Phalèse.
Voor meer informatie kijkt u op www.stadspijpers.nl.
Frans van de Loo
Frans van de Loo studeerde Schoolmuziek aan het Brabants Conservatorium. Hij behaalde in 1992 het diploma koordirectie bij de Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties/
Unisono in Utrecht. Hij vervolgde zijn
studie bij hetzelfde instituut en elders

met diverse specialisatiecursussen, cursussen stemvorming,
orkestdirectie en master classes.
Naast Capella Ducis dirigeert hij ook Het Nieuw Betuws kamerkoor in
Huissen, kamerkoor Novo Cantare in Arnhem en gemengde zangvereniging Zang Veredelt in Cuijk. Hij geeft cursussen koorscholing
en stemvorming in de regio. Als zanger is hij actief in diverse ensembles en was dat o.a. in het vermaarde Oude Muziek Koor te Arnhem.
In de zomer geeft hij cursussen (o.a. in het buitenland.)
Leermeester Willem Gerritsen
Willem studeerde in 1984 af als uitvoerend
musicus op trombone. Al tijdens zijn studie
speelde hij in diverse Nederlandse symfonieorkesten als invaller. Hij ging lesgeven,
dirigeren en arrangeren en deed
schoolprojecten op gebied van muziek. Toch
kwam de drang om zelf actief muziek te
maken weer bovendrijven na een aantal jaren.
Hij specialiseerde zich in het bespelen van
historische trombones. Willem speelde bij het Combattimento
consort, het Huelgas ensemble, Ensemble Matheus en diverse
Nederlandse barokorkesten waaronder ook het Bach Orchestra o.l.v.
Pieter Jan Leusink en Musica Amphion. Met zijn eigen ensemble De
Blauwe Schuyt maakt hij muziek uit de middeleeuwen.
Willem is thans verbonden aan de Muzerije als breed inzetbare
muziekdocent, en aan het Fontys conservatorium waar hij methodiek
doceert. Sinds 2014 is hij weer terug als leermeester bij de Stadspijpers. Willem was ook hun leermeester in de tijd dat de stadspijpers
overgingen van trompet en fluit naar de huidige vorm met
renaissance instrumenten.
Inge IJpelaar
Inge IJpelaar studeerde dwarsfluit aan het
conservatorium te Tilburg en slaagde hiervoor Cum laude in 1993. Ze volgde masterclasses bij o.a. Peter Lucas Graf, A. Nicolet
en W. Bennett. Ze heeft jarenlange ervaring
bij allerlei orkesten, ensembles en treed regelmatig als solist in binnen- en buitenland
op. In 2015 speelde ze op het befaamde
"Edinburgh Festival" en speelde hetzelfde
concert in New Castle.

Momenteel verleent ze haar medewerking aan een cd opname van
componist Michael Jon Smith samen met drie musici uit het residentie
orkest.
Naast de klassieke muziek ontwikkelde ze een voorliefde voor Ierse
muziek en heeft ze zich gespecialiseerd in het bespelen van de Ierse
whistle en Ierse fluit. De muzikale vaardigheden en inspiratie
hiervoor heeft ze opgedaan in Ierland. In 2009 heeft ze met de band
Cloggy Dew op het internationale folkfestival Folkwoods opgetreden.
In 2010 heeft ze in opdracht van pretpark De Efteling de fluit- en
whistle partij voor de attractie "Joris en de Draak" ingespeeld.
Haar veelzijdigheid blijkt uit het feit dat ze verschillende muziekstijlen
en instrumenten beheerst. Sinds 2015 speelt ze ook met Willem
Gerritsen in de middeleeuwse groep "De Blauwe Schuyt" . Inge speelt
hier allerlei fluiten, doedelzak, diverse snaarinstrumenten en draailier.
Fluitensemble Muziekpraktijk Maaspoort

Toos Brok-van der Schoot
Geboren en getogen in Hedel, 63 jaar, gehuwd,
2 kinderen, 2 kleinkinderen.
Toos is al 40 jaar lid van Moyses Bosch, sinds
2007 in het bestuur als penningmeester. Moyses
Bosch is een onderdeel van haar leven. Ze is ook
bestuurslid van de Hedelse Activiteiten Stichting
en ze is ruim 20 jaar voorganger geweest in
woord- communievieringen en avondwake. Na
43 jaar werkzaam te zijn geweest op
beroepskeuzebureau en in theater is ze nu sinds 2014 werkloos.
Rederijkerskamer Moyses Bosch, Hoofdkamer van Retorica voor
Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch is de officiële benaming. Een
mondvol voor een toneelvereniging die echter een grote bekendheid
geniet en een nog grotere historie.
Toneelcultuur in West Europa gaat terug tot de Romeinse tijd. De,
vaak religieus-rituele, spelen ontwikkelden zich tot kerkelijke spelen
waarbij men verhalen uit de bijbel in beeld bracht hetgeen voor de
vele ongeletterden uit die tijd vaak beter te begrijpen was (eenzelfde
functie als het beeldwerk van de Sint Jan, als een soort prentenboek,
voor de Middeleeuwer had).

© 2016 Capella Ducis

