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zondag 14 januari 2018 
 

The Continuo Company 

Emma Huijsser barokharp 
Arjen Verhage theorbe 
Beatriz Lafont zang en theorbe 

Het seizoen 2017-2018 staat in het teken van “een reis door Europa, met een 

knipoog naar het Oosten”. 

Vandaag bezoeken we Noord-Italië, eind 16e eeuw. Nieuwe muziek ontstond: 

 

“The birth of Opera”: muziek uit de vroeg-barok in Italië 

Girolamo Frescolbaldi (1583- 1643) Canzon Seconda 
Se l’Aura spira (“Arie musicali libro 
primo”, Florence, 1630 

 

Giulio Caccini (1551 – 1618) Fortunato Augellino (“Le Nuove 
musiche”, Florence, 1601) 

 

~~~~~~ 

Ascanio Mayone (1570 -1621) Toccata Quarta (“Primo Libro di Diversi 
Capricci”, Naples, 1603) 

 

Jacopo Peri (1561 – 1633) Tu dormi (Londres, British Library, MS 
Add. 30491) 

 

~~~~~~ 

Bellerafonte Castaldi (1580 -1649) Capriccio detto hermafrodito (“Capricci 
a due stromenti cioe tiorba e 
tiorbino…”, 1622) 

 

Stefano Landi (1586 – 1639) Augellin (“Arie a une voce” Venetia, 
1620) 

 

vervolg programma op volgende bladzijde 



Wat is de perfecte manier om een dramatische tekst op muziek te zetten? 
Hoe kun je muziek en tekst samenbrengen tot een nieuwe 
beleveniswereld? Deze vraag leidde aan het eind van de zestiende eeuw in 
Florence tot een beweging onder de titel La nuove musiche. 

Gebaseerd op een intellectueel debat over de aard van oude Griekse 
muziek en zang, was de kring rond graaf Giovanni de’ Bardi een broeinest 
van experimenten. Briljante geleerden en muzikanten ontmoetten elkaar in 
een poging om de oude theatrale ervaring te herscheppen. Uit deze geesten 
ontstond een expressieve samensmelting van tekst en muziek – de eerste 
“opera’s” werden geboren. 

In dit programma bevinden we ons te midden van deze doortastende en 
innovatieve kring. We horen fragmenten van de vroegste operawerken van 
Peri, Caccini, Frescobaldi, Kapsberger en Monteverdi, en worden van lachen 

Francesca Caccini (1587- 1641) Ch´amor sia nudo (“Delle Musiche a 
une e due voci” Firenze, 1618) 

 

~~~~~~ 

Johann Hieronymus Kapsberger 
(1580 – 1651) 

Passacaglia (“Libro d’intavolatura di 
chitarrone” , Rome, 1640) 

 

Girolamo Alessandro Frescobaldi 
(1583 – 1643) 

Ti Lascio anima mia, sopra l’aria di 
ruggiero (“Arie musicali libro secondo”, 
Florence, 1630 

 

Claudio Monteverdi (1567 – 1643) Quel sguardo sdegnosetto (Scherzi 
Musicale, 1632) 

 

~~~~~~ 

Paolo Quagliati (1555-1628) Ardo d’amor (La Sfera armoniosa, 
1622) 

 

Guilio Caccini Non ha’l ciel contanti lumi (Le Nuove 
musiche”, Florence, 1614) 

 

Barbara Strozzi (1619 – 1677) Amor dormiglione (“Cantate, ariette e 
duetti, op.2”, Venise, 1651) 



naar tranen en van woede naar hartstocht geleid in deze nieuwe en 
uitdrukkingsrijke muzikale wereld. 

Dit programma wordt uitgevoerd in samenwerking met Beatriz 
Lafont, die zich begeleidt op haar theorbe. 

 

Emma Huijsser studeerde blokfluit aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag en 
barokharp bij Mara Galassi aan de Civica 
Scuola di Musica Claudio Abbado in Milaan. 
Emma treedt als barokharpiste regelmatig 
op met verschillende ensembles en 
orkesten. Zij speelde onder andere met het 
Amsterdam Baroque Orchestra onder 
leiding van Ton Koopman, en ze is mede-

oprichter van de Continuo Company. 

Luitist Arjen Verhage studeerde aan het 
Amsterdams Conservatorium bij Fred 
Jacobs. Tijdens zijn bachelorstudie ging zijn 
aandacht uit naar de renaissance-luit en 
naar de theorbe als begeleidingsinstrument. 
Met Leonore van Sloten vormt hij het 
Huygens Duo dat zich heeft toegelegd op de 
Nederlandse liedkunst van de zeventiende 
eeuw. 

Beatriz Lafont, sopraan, studeerde gitaar en 
zang aan het Conservatorium Profesioneel 
de Música en aan het Conservatorium 
Superior de Música "Joaquín Rodrigo" in 
Valencia. Aan het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag zette ze haar opleiding voort en 
behaalde ze een master in Early Music 
Singing. Ze is gespecialiseerd in Italiaanse 
muziek uit de vroege barok. 



www.sintjorisconcerten.nl   info@sintjorisconcerten.nl  

Indien u op de hoogte wilt blijven van de Sint Joris Concerten kunt u uw naam  
en e-mailadres noteren op een lijst bij de uitgang. Ook kunt u zich aanmelden 
via onze website. U krijgt dan voor ieder concert een uitnodiging  toegestuurd 
per email.  Afmelden kan via de website of met een mail naar 
info@sintjorisconcerten.nl 

U wordt uitgenodigd om na afloop 
van dit concert na te praten met de 
musici onder het genot van een glas 
fris of wijn. 

Om deze door beroepsmusici 
verzorgde concerten te kunnen 
blijven organiseren  , is een goede 
financiële basis nodig. 

Daarom vragen wij u om een vrije 
bijdrage met als richtbedrag  € 10,- .  

Uw bijdrage is hard nodig! 

Alvast hartelijk dank. 

 

Stichting  Sint Joris  Concerten Bredevoort 

Bankrekening 
NL29 RABO 0126 3273 86 

Sint Jorisconcerten 

seizoen 2017 - 2018 

Volgende concert: 

11 februari 2018 
 

Le Concert d’Apollon 
 

Elise van der Wel viool 

Felipe Egaña fluit 

Alon Portal gamba 

João Rival klavecimbel 


