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THE ENGLISH CONCERT
HARRY BICKET muzikale leiding 
ANNA CATERINA ANTONACCI sopraan
SARA MINGARDO contralto

NICOLA PORPORA (1686-1768)
Salve Regina in F voor alt, strijkers en basso continuo 15’

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
Nisi Dominus in c, RV 608 voor alt, strijkers en basso continuo 20’
Nisi Dominus. Allegro
Vanum est vobis. Largo
Surgite. Presto – Adagio
Cum dederit. Largo – Andante
Sicut sagittae. Presto – Allego
Beatus vir. Andante
Gloria Patri. Larghetto
Sicut erat in principio
Amen. Allegro

pauze

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI (1710-1736)
Stabat Mater in f voor sopraan, alt, strijkers en basso continuo 38’
Stabat Mater dolorosa. Grave
Cuius animam gementem. Andante amoroso
O quam tristis et afflicta. Larghetto
Quae moerebat et dolebat. Allegro
Quis est homo. Largo
Vidit suum dulcem natum. A tempo giusto
Eia mater fons amoris. Andantino
Fac ut ardeat cor meum. Allegro
Sancta mater, istud agas. A tempo giusto
Fac ut portem Christi mortem. Largo
Inflammatus et accensus. Allegro
Quando corpus morietur. Largo assai

 



Achttiende-eeuwse preekstoel van de Chiesa della Pietà in Venetië © Bruno Forment

GALANTE RELIGIOSITEIT 
UIT NAPELS EN VENETIË

“Als mijn lichaam sterft, zorg er dan voor dat mijn ziel de glorie van het 
paradijs geschonken wordt. Amen.” Aldus eindigt het ‘Stabat Mater 
dolorosa’, de aandoenlijke evocatie van het lijden van Maria tijdens de 
aanschouwing van de crucifix. Ondanks de zwaarmoedige teneur van de 
tekst – “Welk mens zou niet huilen bij het zien van Christus’ Moeder in zo’n 
marteling?” – besluit de anonieme auteur (de dertiende-eeuwse monnik 
Jacopone da Todi?) met de goede boodschap van het christelijke geloof: 
de belofte van een roemrijk leven na alle lijden, een “glorie van het para-
dijs” als ultieme beloning voor een godsvruchtig bestaan. 

Precies die hoopvolle gedachte inspireerde de barok tot onvergetelijke 
muziek, met name in Napels, een stad die niet bepaald van kommer en 
kwel was gespeend. Als autonoom koninkrijk, dan weer deelstaat van het 
Koninkrijk der beide Siciliën, was het 18de eeuwse Napels de speelbal van 
twee elkaar vijandig gezinde dynastieën, de Bourbons en de Habsbur-
gers. Tot 1707 stond de regio onder Spaans bewind, om daarna onder de 
soevereiniteit te belanden van de Oostenrijkse Keizer, die een sliert am-
bassadeurs als zijn ‘onderkoningen’ afvaardigde, met wisselend succes. 
Niet toevallig kwam Napels in 1734 terug in Spaanse handen, met name in 
die van Karel III, die in eigen persoon regeerde en onder meer het Teatro 
San Carlo liet bouwen. Deze politiek-militaire omwentelingen worden ech-
ter volledig overschaduwd door tegenslagen van veel ingrijpender aard: 
de Vesuvius spuwde met de regelmaat van de klok lava of veroorzaakte 
afgrijselijke aardbevingen en epidemieën, huisvestingsproblemen, hon-
gersnood en werkloosheid maakten het leven bijzonder grimmig voor de 
meer dan 350.000 zielen die Napels toen telde. 
Niettemin, of misschien net omwille van die miserie, zong Napels het toon-
aangevende refrein in het laat-barokke muzieklandschap. Dit had bovenal 
te maken met de brede aristocratische bovenlaag die de stad rijk was, een 
legertje markiezen en graven dat een reusachtige honger had van zowel 
gastronomische als muzikale aard. Getuigenissen van diners met zestig 
gangen en decadente operaspektakels onderstrepen deze buitensporige 
genotscultuur. Maar ook binnen de religieuze context werd muziek rijkelijk 
geconsumeerd. Liefst drieëntwintig instellingen bezaten een eigen mu-
ziekkapel ter opluistering van de misvieringen, en dat waren er nogal wat, 



want de hemel diende na elke natuurramp, epidemie of troonsbestijging 
met gebeden en hemelse klanken geprezen te worden. Eén genootschap, 
dat van de ‘Cavalieri della Virgine dei Dolori’, specialiseerde zich in de Ma-
riaverering door op elke vrijdag in maart een ‘Stabat Mater’ uit te voeren in 
de kerk van San Luigi, vlakbij het paleis. Hoewel hiervoor beperkte muzika-
le middelen ter beschikking stonden, namelijk twee castraatzangers, een 
klein strijkorkest en orgel, bestelden de ‘Mariaridders’ prachtige partituren 
voor dit gebeuren. De bekendste is zonder twijfel deze van Giovanni  
Battista Pergolesi (1710-1736).

Pergolesi: Stabat Mater in f
Pergolesi schiep zijn ‘magnum opus’ in wel bijzonder treurige omstandig-
heden: de mankende, zesentwintigjarige componist voelde zijn longen 
verteerd worden door tuberculose –  “sa santé”, schreef Pergolesi’s 
eerste biograaf, Père Boyer in 1772, “dépérissait de jour en jour. Il y avait 
quatre ou cinq ans qu’on s’était aperçu par un crachement de sang 
presque continuel qu’il ne fournirait pas toute sa course, et qu’il serait 
enlevé à la fleur de son âge. On ne s’était pas trompé. Sa maladie ne fit 
qu’empirer depuis son dernier voyage à Rome.” Tijdens die ‘laatste reis’ 
moest de zieke Pergolesi de flop van zijn leven aan den lijve ondervinden: 
naar aanleiding van zijn opera ‘L’Olimpiade’ (Rome, 1735) werd hij met een 
sinaasappel bekogeld. De jongeman zou zich gedesillusioneerd terugge-
trokken hebben in een klooster in Pozzuoli, op een twintigtal kilometer ten 
westen van Napels, om er zijn muzikale zwanenzang aan het papier toe te 
vertrouwen. Op 16 of 17 maart 1736 overleed Pergolesi en ging prompt de 
onsterfelijkheid in, het ‘Stabat Mater’ indachtig. 
Pergolesi was een typisch product van de vier Napolitaanse conservato-
ria, de vier liefdadigheidsinstellingen die in de zestiende eeuw uit de grond 
gestampt werden voor de opvang van weesjongens. Was het muzikale 
onderricht in deze ‘bewaarhuizen’ oorspronkelijk slechts bedoeld als 
nevenactiviteit, kreeg het in de achttiende eeuw zodanig de bovenhand 
dat de vier instituten uitgroeiden tot heuse muziekacademies, met zowel 
arme weeskinderen als betalende pensionairs onder de rangen. Knapen, 
al dan niet gecastreerd, werden er klaargestoomd voor een carrière als 
zanger of instrumentalist binnen de kerk- of operawereld. Sommige alumni 
gaven als ‘maestro’ hun fakkel onmiddellijk door aan nieuwe leerlingen. Zo 
werd Francesco Durante aan het ‘Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo’ 
onderwezen door Alessandro Scarlatti om er later zelf het wonderkind 
Pergolesi onder zijn hoede te nemen. De connectie Scarlatti-Pergolesi 
reikt nog verder dan dat: Pergolesi’s ‘Stabat Mater’ werd besteld ter ver-
vanging van Alessandro Scarlatti’s versie, wat meteen verklaart waarom 
beide composities dezelfde bezetting en talrijke structurele kenmerken 
met elkaar delen. 

Stilistisch gaapt er echter een diepe kloof tussen Scarlatti’s en Pergo-
lesi’s benadering van hetzelfde tekstmateriaal. Eigen aan de religieuze 
muziekpraktijk van zijn tijd verklankte Scarlatti de sombere sequens met 
een ‘geleerde’ componeertrant die uitblinkt in doorwrochte harmonieën 
en grillige intervalsprongen. Pergolesi koos daarentegen voor een sober 
muzikaal palet waarin het theater nooit veraf is. In zijn ‘galante’ toonzetting 
nemen de vocale partijen resoluut de bovenhand en bieden belcantopas-
sages de vertolkers de mogelijkheid te schitteren als operazangers. Zelfs 
wanneer de partituur de polyfone toer opgaat, weerklinken echo’s uit Per-
golesi’s profane œuvre – de openingsstanza ‘Stabat Mater dolorosa’ leunt 
bijvoorbeeld dicht aan bij de aria ‘Per queste amare lacrime’ uit zijn opera 
‘Salustia’ (1732). In de korte melodische snit en talrijke herhalingen bemer-
ken we her en der zelfs gelijkenissen met Pergolesi’s komische opera’s, 
denk maar aan ‘La serva padrona’ (1733). 
Bijlange niet elk achttiende-eeuws oor kon die galante toon smaken. Zo 
berichtte Père Boyer in 1772 dat “Les Italiens  … lui [Pergolesi] reprochent 
les ‘repitizioni’, un style parfois trop coupé; le chant principal un peu trop 
subordonné aux parties les plus basses, ce qui l’a engagé quelquefois à 
faire briller celles-ci au dépends de cette unité de mélodie que les com-
positeurs recommandent tant.” Wat niet wegneemt dat ook in Pergo-
lesi’s ‘Stabat Mater’ de retoriek glashelder is. Wanneer, in ‘Cuius animam 
gementem’ een zwaard Maria’s hart figuurlijk doorboort (pertransivit), 
weerklinken schrille trillers, en in ‘Vidit suum dulcem Natum’ wordt het 
uitblazen van Christus’ laatste adem (“dum emisit spiritum”) door rusten 
geëvoceerd.

Porpora: Salve Regina in F
Net als Pergolesi bezocht ook Nicola (Antonio) Porpora (1686-1768) de 
compositieklas van Gaetano Greco aan het Conservatorio dei Poveri di 
Gesù Cristo. Ook hij specialiseerde zich in de vocale muziek en debuteer-
de relatief vroeg als operacomponist (in 1708, met ‘Agrippina’). In tegenstel-
ling tot zijn tijdgenoot groeide Porpora echter uit tot één van de meest 
gezochte muziekleraren; hij gaf onder meer les aan Domenico Scarlatti, 
Joseph Haydn en Carlo ‘Farinelli’ Broschi. Porpora kende daarenboven het 
geluk de gezegende leeftijd van tweeëntachtig jaar te bereiken en grote 
delen van Europa in eigen persoon te mogen veroveren, van de publieke 
theaters in Napels, Rome, Venetië en Londen tot de hofkapellen van We-
nen en Dresden.
Porpora zette de Maria-antifoon Salve Regina liefst acht keer op mu-
ziek. Aldus kennen we van hem een ‘Salve Regina’ voor koor (1725), vier 
‘Salve Regina’s’ voor sopraan (mi klein, 1728; si mol groot, 1744; sol groot, 
1745 en ongedateerd) en drie voor alt (fa groot, 1730 en 1744; re groot, 
ongedateerd), alle begeleid door strijkers en basso continuo. Gezien Por-
pora’s achtergrond en loopbaan lijkt het niet meer dan logisch dat alle so-



loversies echte belcantovehikels zijn. De zanger(es) wordt verwacht een 
innemend cantabile tentoon te spreiden met lang aangehouden, aanzwel-
lende noten (‘messe di voce’), versieringen die met de allergrootste pre-
cisie uitgevoerd dienen te worden, en improvisaties tijdens de ‘cadenze’. 
De taak van het strijkorkest wordt hierbij beknot tot het ondersteunen en 
omkaderen van de zangstem met respectievelijk akkoorden en ritornelli. 
Van polyfone arbeid is geen sprake, wel van een efficiënte stemvoering 
tussen melodie en bas. Een zelfde motief kan hierbij op uiteenlopende ma-
nieren geharmoniseerd worden, met schitterende effecten als resultaat. 
Voorts worden we getrakteerd op een weelde aan ‘passaggi’: melodische 
slierten die Porpora’s leerlingen dag in, dag uit moesten oefenen om hun 
technische kunnen bij te schaven. In zowel de vocale partij als de begelei-
ding van het ‘Salve Regina’ weerklinken heel wat van die signatuurmotief-
jes; één daarvan, dat we ook terugvinden in de beroemde aria ‘Alto Giove’ 
uit Porpora’s ‘Polifemo’ (1735), bestaat uit twee tweeëndertigsten en een 
zestiende in legato gevolgd door twee zestienden in staccato. 

Vivaldi: Nisi Dominus in c
Een groot deel van Porpora’s carrière speelde zich af in Venetië binnen de 
muren van de ‘Ospedali’: weeshuizen-annex-kloosters die als muziekaca-
demies de tegenhanger vormden van de Napolitaanse conservatoria. Eén 
daarvan, het Pio Ospedale della Pietà, werd rond 1720 bezocht door de 
Britse reiziger Edward Wright, die in zijn dagboek het volgende optekende: 
“There is a prodigious number of children taken care of in this hospital: 
they say they amount sometimes to at least six thousand [?] ... Every Sun-
day and holiday there is a performance of music in the chapels of these 
hospitals, vocal and instrumental, performed by the young women of the 
place, who are set in a gallery above and (though not professed) are hid 
from any distinct view of those below by a lattice of ironwork. The organ 
parts, as well as those of other instruments, are all performed by the 
young women. They have a eunuch for their master, and he composes 
their music. Their performance is surprisingly good; and many excellent 
voices are among them: and there is something still more amusing in that 
their persons are concealed from view.”
Hoewel er geen vermoedens bestaan dat Antonio Vivaldi (1678-1741) als 
‘eunuch’ door het leven ging, fungeerde hij van 1703 tot 1738 als ‘maestro 
di violino’ en ‘maestro di concerto’ aan het bewuste ‘hospitaal’. Vivaldi 
droeg trouwens het leeuwendeel van zijn concerti op aan de virtuoze 
meisjes van de Pietà. Tevens bekoorde hij de luisteraars aan de overzijde 
van de tralies met religieuze composities, waaronder het ‘Nisi Dominus in 
c’ (ca. 1715) – niet te verwarren met de gelijknamige compositie in la groot 
die pas in mei 2003 ontdekt werd en voor een andere bezetting bedoeld 
is. De psalmzetting in do klein, voor alt, strijkers en continuo, vangt aan 
met een Allegro in sol klein waarvan het openingsmotto de tekst lijkt te 

onderschrijven: “geen enkel huis is de moeite waard tenzij het door God 
gebouwd wordt.” Hierop volgt een pretentieloos Largo in si mol groot 
(‘Vanum est vobis’) begeleid door de continuo – “Het is zinloos om vóór 
het daglicht op te staan”, zegt de tekst. Plotsklaps worden we gewekt 
door een Presto (op "Surgite"), waarna de slaperige stemming terugkeert. 
Voor de vierde stanza, ‘Cum dederit dilectis suis somnum’, dook Vivaldi 
in de diepste regionen van zijn muzikale vindingrijkheid: hij evoceerde een 
beklijvende sfeer via een Largo in 12/8 met ostinatobas, een moordend 
langzame harmonie, chromatisch stijgende melodieën en met lood (‘pi-
ombi’) gedempte strijkers. Het beknopte ‘Beatus vir’ lost de opgebouwde 
spanning op via een Andante in si mol groot. Daarna zoekt het ‘Gloria Patri’ 
opnieuw de duisternis op: in plaats van een feestelijke stemming, gebrui-
kelijk voor deze episode, weerklinken de requiemtoonaard re klein en 
een smachtende partij voor viola d’amore (een strijkinstrument met extra 
resonerende snaren). Aldus maximaliseerde Vivaldi het contrast met de 
finale, ‘Sicut erat in principio’, die het openingsallegro in sol klein herneemt 
(want “zo was het in den beginne”) en afrondt met een ‘Amen’, opnieuw 
een Allegro.

Religieuze muziek als troost
Het leven in het achttiende-eeuwse Venetië mag dan comfortabeler ge-
weest zijn dan in Napels, een echte hoogvlieger was het evenmin. Terwijl 
de lagunestad zich als onafhankelijke ‘republiek’ overeind wist te houden 
tot aan de komst van Napoleon (1797), was ze economisch bijlange niet 
meer die welvarende grootmacht uit de renaissance. Thans was Venetië 
een leeglopende ‘museumstad’ die in de eerste plaats door toeristen, 
hoeren en Napolitaanse musici werd aangedaan. Maar ondanks de tegen-
slagen bleef de Venetiaanse musicus optimistisch. Net als zijn Napolitaan-
se collega’s waren eindeloos gejammer en treuren hem vreemd. De glorie 
van het paradijs was namelijk verzekerd, daarvoor hoefde hij zelfs niet de 
dood af te wachten: nog bij leven kon hij met volle teugen genieten van de 
paradijselijke roem, muzikaal dan...



NICOLA PORPORA
SALVE REGINA IN F VOOR ALT, STRIjKERS EN BASSO CONTINUO

Salve, Regina, Mater misericordiae,
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus
Exsules filii Evae,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
In hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
Misericordes oculos ad nos converte;
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
Nobis post hoc exsilium ostende.
O Clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Ora pro nobis sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis Matris 
Mariae corpus et animam, ut dignum Filii tui habitaculum effici mereretur, 
Spiritu Sancto cooperante praeparasti: da, ut cuius commemoratione 
laetamur; eius pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua 
liberemur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

NICOLA PORPORA
SALVE REGINA IN F VOOR ALT, STRIjKERS EN BASSO CONTINUO

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid;
Ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
Tot u smeken wij, zuchtend en wenend
In dit dal van tranen.

Daarom dan, onze voorspreekster,
Sla op ons uw barmhartige ogen;
En toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

Bid voor ons heilige moeder van God,
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.



ANTONIO VIVALDI
NISI DOMINUS IN C, RV 608 
VOOR ALT, STRIjKERS EN BASSO CONTINUO

Nisi Dominus. Allegro
Nisi Dominus aedificaverit domum,
In vanum laboraverunt qui aedificant eam.
Nisi Dominus custodierit civitatem,
Frustra vigilat qui custodit eam.

Vanum est vobis. Largo
Vanum est vobis ante lucem surgere.

Surgite. Presto – Adagio
Surgite postquam sederitis,
Qui manducatis panem doloris.

Cum dederit. Largo – Andante
Cum dederit dilectis suis somnum:
Ecce haereditas Domini filii:
Merces, fructus ventris.

Sicut sagittae. Presto – Allegro
Sicut sagittae in manu potentis:
Ita filii excussorum.

Beatus Vir. Andante
Beatus vir qui implevit desiderium suum ex ipsis:
Non confundetur cum loquetur inimicis suis in porta.

Gloria Patri. Larghetto
Gloria Patri, et Filio,
Et Spiritui Sancto:

Sicut erat in principio
Et nunc, et semper,
Et in saecula saeculorum, Amen.

Amen. Allegro
Amen. Et in saecula saeculorum, Amen.

PAUzE

ANTONIO VIVALDI
NISI DOMINUS IN C, RV 608
VOOR ALT, STRIjKERS EN BASSO CONTINUO

Nisi Dominus. Allegro
Als de Heer het huis niet bouwt,
Dan werken tevergeefs die het bouwen.
Als de Heer de stad niet bewaart,
Dan waakt tevergeefs de schildwacht.

Vanum est vobis. Largo
Vruchteloos is dat opstaan vóór het daglicht.

Surgite. Presto - Adagio
Staat op na de rust,
Gij die in zorgen uw brood eet.

Cum dederit. Largo - Allegro
Hij geeft het zijn beminden in slaap:
Zie, zonen zijn een geschenk van de Heer:
Zijn beloning is vruchtbaarheid.

Sicut sagittae. Presto - Allegro
Als pijlen in de hand van de held,
zo zijn de zonen van de beste jaren.

Beatus Vir. Andante
Gelukkig de man die veel zulke pijlen
Mag hebben, hij hoeft niet te vrezen,
Als hij met zijn vijanden spreekt in de
Poort (voor het gerecht).

Gloria Patri. Largetto
Eer aan de Vader en de Zoon
En de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin, nu en altijd
En in de eeuwen der eeuwen.

Amen. Allegro
Amen.



GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI
SABAT MATER IN F 
VOOR SOPRAAN, ALT, STRIjKERS EN BASSO CONTINUO

1. Grave
Stabat Mater dolorosa
Iuxta Crucem lacrimosa,
Dum pendebat Filius.

2. Andante amoroso
Cuius animam gementem,
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.

3. Larghetto
O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta,
Mater Unigeniti!

4. Allegro
Quae moerebat et dolebat,
Pia Mater, dum videbat
Nati poenas incliti.

5. Largo
Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?

Quis non posset contristari
Christi Matrem contemplari
Dolentem cum Filio?

Pro peccatis suae gentis
Vidit Iesum in tormentis,
Et flagellis subditum.

6. A tempo giusto
Vidit suum dulcem Natum
Moriendo desolatum,
Dum emisit spititum.

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI
STABAT MATER IN F 
VOOR SOPRAAN, ALT, STRIjKERS EN BASSO CONTINUO

1. Grave
De diepbedroefde Moeder
Stond wenend bij het kruis
Terwijl haar Zoon daar hing.

2. Andante amoroso
Haar klagende ziel,
Medelijdend en vol smart,
Werd als door een zwaard doorstoken.

3. Larghetto
O hoe bedroefd en aangedaan
Was die gezegende
Moeder van de Enig-geborene!

4. Allegro
Die rouwde en treurde,
En beefde terwijl zij zag
De foltering van haar glorieuze zoon.

5. Largo
Welk mens zou niet huilen
Bij het zien van Christus’ Moeder
In zo’n marteling?

Wie zou niet mede lijden
Bij het aanschouwen van de vrome Moeder
Lijdend samen met haar Zoon?

Voor de zonden van zijn volk
Zag zij Jezus bij de folteringen
En een geseling ondergaan.

6. A tempo giusto
Zag zij haar geliefde Zoon
Sterven in eenzaamheid,
Toen hij de geest gaf.



7. Andantino
Eia, Mater, fons amoris
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.

8. Allegro
Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum
Ut sibi complaceam.

9. A tempo giusto
Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.

Tui Nati vulnerati,
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide.

Iuxta Crucem tecum stare,
Et me tibi sociare
In planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
Mihi iam non sis amara,
Fac me tecum plangere.

10. Largo
Fac, ut portem Christi mortem,
Passionis fac consortem,
Et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,
Fac me Cruce inebriari,
Et cruore Filii.

7. Andantino
Ach, Moeder, bron van liefde
Laat mij de kracht van het verdriet voelen
Opdat ik met U treuren kan.

8. Allegro
Maak dat mijn hart gaat branden
Bij het liefhebben van Christus de Heer,
Opdat ik Hem behage.

9. A tempo giusto
Heilige Moeder, zorg ervoor,
Grif de wonden van de gekruisigde
Diep in mijn hart.

Van uw gewonde zoon,
Die zich verwaardigde zo voor mij te lijden,
Deel met mij zijn pijnen.

Laat mij oprecht met U wenen,
De gekruisigde beklagen
Zolang ik leef.

Uitverkoren Maagd der Maagden
Moge U voor mij niet meer verbitterd zijn
Laat mij met U klagen.

10. Largo
Laat mij dragen Christus’ dood
En het lot van zijn lijden
En zijn wonden gedenken.

Laat zijn wonden mij verwonden,
Het kruis mij in een roes brengen,
Wegens liefde voor de Zoon.



11. Allegro
Inflammatus et accensus
Per te, Virgo, sim defensus
In die iudicii.

Fac me Cruce custodiri
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia.

12. Largo assai
Quando corpus morietur,
Fac, ut animae donetur
Paradisi Gloria.
Amen.

11. Allegro
In vlam gezet en aangestoken,
Door U, Maagd, moge ik verdedigd worden
Op de dag des oordeels.

Laat het kruis mij beschermen,
Christus’ dood mij wapenen
En mij met Genade vervullen.

12. Largo assai
Als mijn lichaam sterft,
Maak dat mijn ziel gegeven wordt
Aan de glorie van het Paradijs!



The English Concert
The English Concert, in 1973 gesticht door klavecinist Trevor Pinnock, 
is een van de voornaamste kamerorkesten in de wereld, met een 
onovertroffen reputatie voor inspirerende concerten van barok- en 
klassieke muziek in de concertzaal en op cd. Harry Bicket is artistiek 
directeur van The English Concert en een van de beste dirigenten van 
barok- en klassieke muziek van vandaag, met gastdirecties in de grootste 
concertzalen en operahuizen van de wereld.  Nadja Zwiener is leider van 
The English Concert. Ze studeerde aan de Carl Philipp Emanuel Bach 
Musikschule in Berlijn, om daarna viool en kamermuziek te studeren aan 
de Hochschüle für Musik Hanns Eisler bij Eberhard Feltz. De opnames 
van The English Concert zijn al meer dan dertig jaar de norm voor 
interpretatieve integriteit en technische excellentie. Albrecht Mayer - 
hoboïst bij het orkest van de Berliner Philharmoniker - nam  samen met 
The English Concert ‘Voices of Bach’ (Decca) op, waarbij hij ‘nieuwe’ 
werken creëerde voor hobo solo. Maurice Steger, een van de grootste 
blokfkluitvirtuozen ter wereld, debuteerde bij The English Concert in 
2008 en nam de cd ‘Mr Corelli in London’ (Harmonia Mundi USA) op, dat 
verbazingwekkende composities voorstelt van Corelli en Geminiani. David 
Daniels cd ‘Bach Sacred Arias & Cantates’ werd opgenomen in 2007, wat 
overigens de eerste opname was met Harry Bicket als artistiek directeur 
van The English Concert. 
www.englishconcert.co.uk

Harry Bicket
Harry Bicket (°1961, Liverpool) is een Brits dirigent, klavecinist en organist. 
Hij studeerde aan het Royal College of Music en aan het Radley College, 
Christ Church in Oxford. Daarvoor studeerde hij orgel aan St George’s 
Chapel, Windsor en daarna was hij organist aan Westminster Abbey. 
Hij studeerde ook aan de Oxford University. Harry Bicket was organist 
en klavecinist bij de Academy of Ancient Music, The English Concert, 
Monteverdi Orchestra, Philharmonic Orchestra en het City of Birmingham 
Symphony Orchestra. Als dirigent werd Bicket bekend toen hij insprong in 
Peter Sellars’ productie van Händels opera ‘Theodora’ met Dawn Upshaw, 
Lorraine Hunt Lieberson en David Daniels op het Glyndebourne Festival 
in 1996. Sindsdien dirigeert hij in heel wat operahuizen en concertzalen. 
Zijn voorkeur gaat uit naar het barok- en klassiek repertoire. In 2003 leidde 
Bicket de herneming van ‘Theodora’ op Glyndebourne en debuteerde hij 
aan Covent Garden als dirigent in Händels ‘Orlando’ met het Orchestra 
of the Age of Enlightenment (OAE), een productie die genomineerd werd 
voor ‘Best New Opera Production’ bij de Laurence Olivier Awards 2004. 
Tot Bickets samenwerking met het OAE behoren ook Händels ‘Theodora’ 
en ‘Rodelinda’ voor de Glyndebourne Festival Opera. In 2005 debuteerde 
Bicket bij de Metropolitan Opera in ‘Rodelinda’ met Renée Fleming. Hij 

muzikale leiding & orgel
Harry Bicket

THE ENGLISH CONCERT

eerste viool
Catherine Martin
Iona Davies
Graham Cracknell
Thérèse Timoney
Sophie Barber

tweede viool
walter Reiter
Claire Duff
Kristin Deeken
Kirra Thomas

altviool
Alfonso Leal del Ojo
Louise Hogan
Stefanie Heichelheim

viola d’amore
Catherine Martin

cello
joseph Crouch
Timothy Kraemer

contrabas
Peter McCarthy

theorbe
william Carter



maakte onder meer opnamen met het OAE met Renée Fleming en 
Lorraine Hunt Lieberson en Händelaria’s met Ian Bostridge. In september 
2007 werd Bicket artistiek leider van The English Concert. 

Sara Mingardo
Sara Mingardo (°1961, Venetië) studeerde altviool aan de academie 
Benedetto Marcello in Venetië. Ze won prijzen bij verschillende 
zangwedstrijden zoals oa. de Prize Giulietta Simionato op de 23ste Vienna 
Competition en de eerste prijs op de Competition Toti dal Monte. Sara 
Mingardo debuteerde in 1987 en speelt sindsdien in de beste theaters 
van Italië, zoals La Scala in Milaan, Teatro Fenice in Venetië, San Carlo in 
Napels, op de festivals van Salzburg, Martina Franca en in Zwitserland. 
Haar repertoire is enorm gevarieerd en gaat van Monteverdi’s 
‘L’Incoronazione di Poppea’ tot Brittens ‘The Rape of Lucretia’. Ze 
werd opgemerkt voor haar titelrol in Händels ‘Rinaldo’ waarmee ze op 
internationale festivals van oude muziek stond. Als concertzangeres 
was ze te horen in oa. het Requiem van Johann Joseph Fux, in ‘Lauda per 
Nativita’ van Otto Respighi, Händels ‘Messiah’, het Requiem van Mozart, 
‘La Petite Messe Solennelle’ en het ‘Stabat Mater’ van Rossini. Sara 
Mingardo maakte haar eerste opname in 1995 met Christophe Rousset 
van Händels ‘Riccardo’. Verder verleende ze haar medewerking aan de 
cd-opnamen van Vivaldi’s ‘Gloria’ en ‘Magnificat’ met Rinaldo Alessandrini 
en Verdi’s ‘Falstaff’ met John Eliot Gardiner.

Anna Caterina Antonacci 
De Italiaanse sopraan Anna Caterina Antonacci (°1961, Ferrara) behaalde 
haar diploma aan het conservatorium van Bologna, waar zij zang, piano 
en compositie studeerde. Van de Italiaanse pers kreeg ze in 1990 de 
prestigieuze Abbiati Prize. Zij werd gelauwerd met de Verdi Prize van het 
Maria Callas Concours en het Luciano Pavarotti Concours. Haar carrière 
begon in de Italiaanse operahuizen onder de vleugels van Riccardo Muti 
en Claudio Abbado. Olv. Muti zong zij in de productie van ‘Armide’ die het 
Scalaseizoen 1996/1997 opende. Zij zong Donna Elvira in ‘Don Giovanni’ 
in de Scala, op het festival van Ravenna, in de Wiener Staatsoper, in 
het Teatro Massimo van Palermo en in Covent Garden. Ook zong zij 
Pergolesi’s ‘Stabat Mater’ in Ravenna, Wenen en Covent Garden. In haar 
geboortestad Ferrara vertolkte zij olv. Abbado Donna Elvira en Dorabella 
en zong ze in Monteverdi’s ‘Il Combattimento di Tancredi e Clorinda’. In 
1997/1998 opende Antonacci het Scalaseizoen met een liedrecital en 
opende zij het Teatro Regio in Turijn met Verdi’s ‘Un Giorno di Regno’. Tot 
haar repertoire behoren onder meer Monteverdi’s ‘L’Incoronazione di 
Poppea’, ‘Serse’ van Händel en werken van Rossini, Bellini en Donizetti. 
Naast de grote Italiaanse operahuizen was Anna Caterina Antonacci ook 
te horen in Parijs, München, Athene, Buenos Aires, San Francisco en op 

het Glyndebourne Festival, olv. bekende dirigenten zoals Andrew Davis, 
René Jacobs, Ivor Bolton, Riccardo Chailly en William Christie. Als recente 
successen vermelden we ‘Maria Stuarda’ op het Edinburgh Festival, en 
‘Vita’ - de nieuwe opera van Marco Tutino in de Scala.



BINNENKORT IN DESINGEL
VOCALE MEESTERwERKEN

CONCERTO KöLN 
& COLLEGIUM VOCALE GENT
olv. MARCUS CREED
CHRISTINA LANDSHAMER sopraan ULRIKE SCHNEIDER alt
jULIAN PRéGARDIEN tenor ANDREAS wOLFF bas

j S BACH
wEIHNACHTSORATORIUM, BwV 248
CANTATES NRS 1, 2, 3 EN 6 (WO 22 DEC 2010)
CANTATES NRS 1, 2, 3, 4, 5 EN 6 (DO 23 DEC 2010)

wO 22 DEC 2010 (4 CANTATES) 20 uur / blauwe zaal
€40, 36, 32 basis €36, 32, 28 -25/65+ €8 -19 jaar
INLEIDING DOOR LIESBETH SEGERS 19.15 uur / blauwe foyer

DO 23 DEC 2010 (6 CANTATES) 19 uur (!) / blauwe zaal
€46, 40, 34 basis €40, 34, 30 -25/65+ €8 -19 jaar
INLEIDING DOOR LIESBETH SEGERS 18.15 uur / blauwe foyer
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