
Sint Jorisconcert 
 
zondag 10 februari 2019 
 

Furor Musicus 

Antoinette Lohmann viool 
Jörn Boysen klavecimbel 

Wij verzoeken u, mede uit naam van de musici, geen 
geluids- en/of beeldopnamen van het concert te maken.  

Door verschillende oorzaken moest het oorspronkelijke programma van La 

Corella komen te vervallen. We zijn Antoinette Lohmann en Jörn Boysen 

bijzonder erkentelijk dat wij dank zij hen dit concert kunnen laten doorgaan. 

Programma   

Biagio Marini (Brescia, 1594 – Venetië 
1663) 
Uit Affetti Musicali, opera prima, Venetië 
1617 

La Orlandina, Symfonia per un 
violino ò cornetto e basso se piace 

Johann Schop ( ?- 1667) 
Uit ‘t Uitnemend Kabinet (uitgegeven in 
1649) 

Lachrime Pavan 

Johann Erasmus Kindermann (Nuremberg 
1616 – Nuremberg 1655) 
Uit Canzoni. Sonatae, una, duabus, tribus, 
& quator violis, Pars Posterior (Nuremberg 
1653) 

Sonata Prima 

Marco Uccellini (ca. 1603-1680) 
Uit opus 4 (1645) 

Sonata seconda a violino solo detta 
‘La Luciminia contenta’ 

  vervolg programma z.o.z. 



 
De naam Furor Musicus is ontleend aan de term Furor Poeticus, een 
Latijnse uitdrukking die verwijst naar het fenomeen poëtische (of 
artistieke) inspiratie in de literatuur uit de Griekse en Romeinse 
Oudheid. Het woord furo(r) refereert aan een staat van intense 
opwinding, soms grenzend aan waanzin.  
 
 

Antoinette Lohmann studeerde viool, 
altviool en barokviool aan het 
Amsterdams Conservatorium. Thans is 
zij vooral actief op het terrein van de 
historisch geïnformeerde 
uitvoeringspraktijk op viool en altviool 
en legt zij daarnaast een grote 
interesse voor de minder gangbare 
instrumenten, zoals de viola d'amore, 
de viola pomposa, de violino piccolo, 

Uit de collectie van de Prins Bisschop Carl 
Liechtenstein – Castelcorn 
(1624-1695), Kromeriz 

Sonate 13 (anoniem) 

Giovanni Antonio Pandolfi Mealli (ca. 
1630 – ca. 1669) 
Uit Sonata à Violino solo opus 3 (1660) 

Sonata Seconda, la Cesta 

Uit de collectie van de Prins Bisschop Carl 
Liechtenstein – Castelcorn 
(1624-1695), Kromeriz 

Sonate 15 (anoniem) 

Nicola Matteis (voor 1660 – 1713), Uit 
Other ayres and pieces, the fourth part 
(1685) 

Aria Amorosa 

Johann (Marianus) Baal (Karlstadt 1657 – 
Münsterschwarzach 1701) 
Uit Opus Primum (1677) 

Sonate voor viool en continuo 



de tenorviool en de klompviool aan de dag. Zij heeft een voorliefde 
voor onbekend repertoire, met een speciale voorkeur voor 
Nederlands repertoire.  
 
Met Furor Musicus bracht zij verschillende opnamen uit. Phantasia 
Musica, een CD met onbekend 17e eeuws Duits, Italiaans en 
Oostenrijks repertoire, mocht zich onder andere op 5 sterren in de 
Volkskrant en een 10 en een Cum Laude in het blad Luister 
verheugen. Ook de in mei 2018 uitgebrachte CD met virtuoze  
vioolsonates van de Nederlandse achttiende eeuwse componist 
Pieter Hellendaal kreeg 5 sterren in de Volkskrant en een 10 in de 
Luister.  
 

De klavecinist, componist en dirigent 
Jörn Boysen studeerde onder anderen 
bij Tini Mathot en Ton Koopman in Den 
Haag. Als dirigent, solist en 
continuospeler trad hij op in Duitsland, 
Frankrijk en Nederland. Boysen 
musiceerde met Alina Ibragimova en 
Liza Ferschtman en werkt regelmatig 
samen met Antoinette Lohmann (Furor 
Musicus).  

 
Zijn voltooiing van de onvolledige Markus-Passion van Bach in de stijl 
van de componist maakte op het publiek en Bach-specialisten grote 
indruk. De pers schreef: “Eindelijk een overtuigend alternatief voor 
de vorige reconstructies. Het is zelfs een serieus alternatief voor 
Bachs heilige Matthäus- en Johannes-Passion (Kieler Nachrichten).” 
 
Jörn Boysen is artistiek leider van Musica Antica, een van de 
belangrijkste podia voor Oude Muziek in Nederland. 
  



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 2018 - 2019 

Volgende concert 
10 maart 2019: 
 
La Primavera 

 

Anabela Marcos sopraan 
Regina Albanez luit 
Maaike Boekholt viola da gamba 


