Polyfonie - Orlandus Lassus
Basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele - zaterdag 24 november 2018 - 20:30
TOUS LES REGRETZ
Als één van de meest succesvolle componisten uit de hele renaissance beheerste Orlandus
Lassus (1532-1594) de techniek van de meerstemmigheid. Met de zesstemmige 'Missa Tous
les Regretz' componeerde hij een verbluffend staaltje van onovertroffen rijke melancholie en
absolute klankschoonheid. Het Gentse koor El Grillo o.l.v. Inge Bollaert, dat jaarlijks het
voortouw neemt in de internationale 'Week van de Polyfonie', staat garant voor de
uitzonderlijke vertolking.

Kamerkoor El Grillo - Inge Bollaert, muzikale leiding:
Het repertoire van El Grillo omvat bovenal profane en religieuze polyfonie uit de renaissance.
Centraal hierin staan de werken van bekende en minder bekende Vlaamse polyfonisten uit
de zestiende eeuw, met een speciale voorkeur voor figuren als Josquin Desprez, Jacob
Obrecht en Orlandus Lassus.
Anderzijds vormt het Engelse repertoire van Tudor-componisten als Thomas Tallis, Robert
White of William Byrd een belangrijk focuspunt.
De samenwerking met musici als Marnix De Cat, Erik Van Nevel, Guy Penson, Marcel
Ponseele, il Gardellino, het Flanders Recorder Quartet, Aquil’Altera, La Caccia en het
Ensemble Rafik El Maay heeft El Grillo in staat gesteld zijn grenzen te verleggen en heeft er
tegelijkertijd ook voor gezorgd dat een heel gevarieerd publiek kon worden bereikt,
bestaande uit zowel vrienden en sympathisanten als doorgewinterde melomanen.
TICKETPRIJS incl. receptie met de uitvoerders:
Mits reservatie €15 – ADD €18.
Jonger dan 25j. in het kader van ‘Niet alleen Elvis Blijft bestaan’: €10 – vrijetijdspas: €10.
RESERVEREN: (-25j. & vrijetijdspas: €10) storten op bankrekeningnummer van
vzw Collectief ‘De LINK’: BE72 7310 3026 8116, vermeld: concert 24/11 + aantal personen.
Overschrijven kan t.e.m. 4 dagen voor de concertdatum,
nadien reserveren per e-post oekeneNV@live.be,
op de valreep een berichtje naar 0475 23 98 01.
Tickets worden klaargelegd aan de inkom. Ongenummerde plaatsen.
Org. vzw Collectief ‘De LINK’ - www.oekeneNV.be

