- PALESTRINA, het perfecte universum! Vrijd. 10 maart 2017 - 20:30 u. - St.-Maartenskerk Kortrijk

Zonder twijfel is Giovanni Pierluigi da PALESTRINA (ca.1525-1594) de beroemdste componist van de
16e eeuw. Zijn hele leven lang was hij actief in het pauselijke Rome waar de machtige SintPietersbasiliek in de steigers stond en het pigment van Michelangelo’s Laatste Oordeel nauwelijks was
opgedroogd. In die wereld op de rand van humanisme naar contrareformatie voerde hij de polyfonie van
de Franco-Vlamingen met glasheldere, pure en uitgebalanceerde composities naar een absoluut zenit !
Ontdek zijn missen, motetten, lamentaties en madrigalen en laat u overweldigen door het perfecte
universum van zijn onaardse klankwereld!
Dirigent Inge BOLLAERT studeerde piano en koordirectie aan het conservatorium van Gent en
vervolmaakte zich aan het Lemmensinsituut. In 1995 richtte ze samen met enkele vrienden het
kamerkoor El Grillo op, waarmee ze zich voornamelijk toelegt op renaissancepolyfonie. Daarnaast
heeft ze een bijzondere voorliefde voor de muziek van Duitse barokmeesters zoals Schütz en Bach.
Ze werkte samen met musici als Bart Naessens, Marcel Ponseele en Peter Kooij, en met ensembles
zoals het Flanders Recorder Quartet, il Gardellino, Ensemble Rafik el Maay en Aquil’AlterA. In 2012
werkte ze als repetitor met Collegium Vocale Gent tijdens de Accademia delle Crete Senesi. Inge
Bollaert is docent Muzikale Vorming aan de Arteveldehogeschool in Gent.
Het Gentse Kamerkoor EL GRILLO werd in 1995 opgericht door dirigent Inge Bollaert. Het ensemble
telt zo’n twintig zangers en wijdt zich in een vriendschappelijke sfeer aan vocale muziek, met het
voorbeeld van enkele gerenommeerde Vlaamse ensembles voor ogen. Het repertoire van El Grillo
omvat vooral profane en religieuze polyfonie uit de renaissance, met een hoofdrol voor de werken van
bekende en minder bekende Vlaamse polyfonisten uit de zestiende eeuw. In 2005 organiseerde het
ensemble een ‘Jacob Obrechtdag’ in en rond de Gentse Sint-Baafskathedraal. In samenwerking met het
barokensemble il Gardellino verzorgde El Grillo de voorbije jaren ook concerten met werk
van J.S.Bach.
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