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Het concert duurt ongeveer 65 min. Er is geen pauze voorzien. 
Gelieve niet te applaudisseren tussen de verschillende werken. 

Bedankt om uw smartphone uit te schakelen  
en NIET te filmen tijdens het concert! 
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PRAETER RERUM SERIEM 
Een wonderlijk kerstconcert 

 
 

Anoniem/Gregoriaans 
Praeter rerum seriem ǀ hymne   

   
Orlandus Lassus (1532-1594) 
Magnificat ‘Praeter rerum seriem’ ǀ motet a6  
    
Giovanni Gabrieli (1557-1612) 
Sancta et immaculata virginitas ǀ motet a5 [instr.] 

     
Adriaan Willaert (1490-1562) 
Ave Maria ǀ motet a4 
 
Cipriano de Rore (1515-1565)    
Missa ‘Praeter rerum seriem’ : Kyrie & Gloria ǀ a7  

 
Jacobus Gallus (1550-1591) 
Mirabile mysterium ǀ motet a5  
 
Cipriano de Rore    
Mon petit coeur ǀ chanson a8  
 
Cipriano de Rore 
O sonno ǀ madrigaal a4 
 
Giovanni Gabrieli (1557-1612) 
Canzon terza ǀ a4 [instr.] 
 
Giaches de Wert (1535-1596) 
Vox in Rama ǀ motet a5 
 
Cipriano de Rore     
Missa ‘Praeter rerum seriem’: Sanctus & Agnus Dei ǀ a7  
 
Giovanni Gabrieli  
O magnum mysterium ǀ motet a8  
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PRAETER RERUM SERIEM 
Een wonderlijk kerstconcert     
 
 
 
In het begin van de zeventiende eeuw waren musici verwikkeld in een debat 
over de toenmalige muzikale avant-garde. Cipriano de Rore, op dat moment 
al bijna een halve eeuw gestorven, werd daarbij door beide kampen 
geprezen. Terwijl de conservatieve Giovanni Maria Artusi hem bestempelde 
als een excellent voorbeeld van de traditionele polyfone stijl (“prima 
prattica”), loofde Giulio Cesare Monteverdi (broer van) hem als “il primo 
rinovatore”: vernieuwer van het eerste uur en aldus grondlegger van de 
“seconda prattica”, waaruit de barokmuziek zou ontstaan. Deze dubbele 
postume lofprijzing staat in verhouding met de faam die “Cipriano” – hij 
werd, zoals de grote schilders Leonardo, Michelangelo, Titiaan en Rafaël, 
doorgaans bij de voornaam genoemd – ook tijdens zijn leven reeds genoot en 
waaraan hij het steeds terugkerende epitheton “divino” te danken heeft. 
 
Lang is er getwijfeld over de precieze (Vlaamse) afkomst van de componist. 
Genealogisch onderzoek heeft echter aangetoond dat zijn geboortestad wel 
degelijk Ronse was. De naam “de Rore” (of de varianten “Rodere” en “Roere”) 
komt reeds vanaf het begin van de vijftiende eeuw voor in administratieve 
documenten van de stad. Alles wijst erop dat Cipriano in 1515 of 1516 
geboren werd in een welstellende familie. Het is duidelijk dat hij, zoals vele 
kunstenaars in die tijd, als jongeman naar Italië reisde, aangetrokken door 
de kunstminnende aristocratie aldaar (en vooral door hun financiële 
mogelijkheden). Over zijn muzikale scholing en vroege carrière zijn de 
gegevens echter schaars. Zo is er nog steeds speculatie over de vraag of hij al 
dan niet in Venetië in de leer is geweest bij Adriaan Willaert, kapelmeester 
aan de San Marcobasiliek. Zijn eerste gedocumenteerde aanstelling is die als 
kapelmeester aan het hof van Ferrara. Meer dan tien jaar lang (van 1546 tot 
1558) wa Rore in dienst van hertog Ercole II d'Este, wiens hof gold als een 
van de belangrijkste centra van de Italiaanse renaissancekunst. 
 
Een van de twee missen die in Ferrara ontstonden is de Missa Praeter rerum 
seriem, die als een rode draad door het concertprogramma loopt. Deze 
zevenstemmige mis kan beschouwd worden als een tweevoudige hommage 
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aan het hof van Ferrara. Enerzijds is de polyfone structuur gebaseerd op het 
motet Praeter rerum seriem van Josquin des Prez, ongetwijfeld (en ook toen 
al) de beroemdste voorganger van Rore in Ferrara. Anderzijds voegt de mis 
aan het zesstemmige model van Josquin een zevende stem toe, die met de 
woorden “Hercules secundus dux Ferrariae quartus vivit et vivet” hulde 
brengt aan Ercole II. Muzikaal verbindt Rore deze extra stem met de rest van 
het geheel door de woorden in brede notenwaarden te laten weerklinken. De 
tonen van deze “cantus firmus” zijn afgeleid van de gregoriaanse melodie 
Praeter rerum seriem (die trouwens, zowel bij Josquin als bij Rore, reeds 
aanwezig is in de andere stemmen). Dit muzikaal-technische hoogstandje 
geeft uiting aan de retorisch-humanistische idee waarbij “imitatio” (het 
navolgen van een andere grootmeester, hier Josquin, bij wijze van 
eerbetoon) wordt uitgebreid met “emulatio”: het overstijgen van het 
originele model door er een element aan toe te voegen (in dit geval een 
zevende stem en de link met Ercole II). 
 
Hoewel Rore duidelijk nauw verbonden was met de hertog, kreeg hij tijdens 
zijn verblijf in Ferrara eveneens opdrachten van andere prominente heersers 
uit heel Europa (onder wie bijvoorbeeld keizer Karel). Daarnaast onderhield 
hij contacten met de stad Venetië, waar hij zijn muziek in druk kon laten 
uitgeven. Een belangrijk deel van zijn output bestond uit madrigalen, een 
genre dat rond 1530 was ontstaan onder impuls van een heropleving van de 
poëzie van Francesco Petrarca. Het is in zijn madrigalen dat Rore zich bij 
uitstek toont als “rinovatore”. In de latere madrigaalbundels tekent zich een 
evolutie af van Rores muzikale stijl. De compacte polyfonie, gemodelleerd 
naar de Venetiaanse normen van onder andere Willaerts muziek, maakt 
plaats voor een directere aanpak, waarbij homofonie en declamatie de 
tekstverstaanbaarheid bevorderen. Een goed voorbeeld is O sonno (op een 
tekst van Giovanni della Casa), waarin de verschillende stemmen dezelfde 
tekst doorgaans in een gezamenlijk ritme uitspreken. Daarbij wordt ruimte 
gecreëerd voor dynamische contrasten, terwijl afwijkingen van de 
transparante zetting voorbehouden worden voor de stilte die de dag en het 
licht schuwt (“fugge”). Bij een uitroep als “lasso” (helaas) zetten de 
verschillende stemmen bijvoorbeeld ook na elkaar in, waar ze anders eerder 
als blok optreden. Deze aandacht voor de tekst en het uitcomponeren van 
een muzikale dramatiek zullen aan de basis liggen van de latere nieuwe stijl 
die rond 1600 uitmondt in de vroege barok. Met name via de madrigalen van 
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Rores leerling Giaches de Wert (die actief was in zowel Ferrara als Mantua) 
kan er dan ook een rechtstreekse lijn getrokken worden naar de muziek van 
Claudio Monteverdi. 
 
In 1558 vergezelde Rore de hertog van Ferrara naar Vlaanderen. De reis ging 
via München en het hof van hertog Albrecht V van Beieren. Deze laatste was 
bijzonder kunstminnend en hield er een indrukwekkende kunstverzameling 
op na. Daarenboven omringde hij zich met de beste Europese kunstenaars 
(onder wie ook de componist Orlandus Lassus, sedert 1556 in München). Bij 
de doortocht van Rore liet Albrecht V een schitterend manuscript opstellen 
met zesentwintig motetten van de componist. Deze composities op Latijnse 
teksten hebben zowel geestelijke als wereldlijke thema's. De codex, die 
prachtig geïllustreerd is met miniaturen door Hans Mielich en ook een 
portret van Rore bevat, behoorde tot het privébezit van de hertog. Wellicht 
werd dit repertoire, zoals later bijvoorbeeld ook Lassus' Boetepsalmen, als 
“musica reservata” beschouwd: buitengewone muziek die bestemd was voor 
een bijzonder selecte kring.  
 
Na de dood van zijn broodheer Ercole II d'Este in 1559 keerde Rore enkele 
jaren terug naar zijn geboortestreek. Hij hield contact met het Brusselse hof 
van Margaretha van Parma (buitenechtelijke dochter van keizer Karel en 
landvoogdes over de Nederlanden). Door haar toedoen verwierf Rore in 
1561 opnieuw een positie in Italië, aan het hof van Ottavio Farnese, 
echtgenoot van Margaretha en hertog van Parma en Piacenza. Bij het 
overlijden van Adriaan Willaert in 1562 nam Rore gedurende één jaar diens 
eerbiedwaardige functie van kapelmeester in de San Marco van Venetië 
waar. Daarnaast herdacht hij zijn vermoedelijke leermeester eveneens met 
de vijfstemmige deploratie Concordes adhibite animos. Terug in Parma bleef 
de componist internationale contacten onderhouden. Uit documenten blijkt 
dat hij onder meer in de running was om kapelmeester te worden aan het hof 
van keizer Ferdinand II. Cipriano de Rore stierf echter in de maand 
september van het jaar 1565, nog voor hij vijftig werd. Het wapenschild van 
zijn familie (met twee gekruiste zeisen die verwijzen naar het “rooien”, de 
etymologische herkomst van de naam “Rore”) siert een gedenksteen in de 
kathedraal van Parma. 
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De nauwe relaties van Rore met hoven als die van Ferrara en München doen 
veronderstellen dat de componist zowat alle mogelijke muzikale middelen te 
zijner beschikking had. Bij grote feesten schrokken de respectievelijke 
hertogen er niet voor terug om naast hun eigen uitgebreide hofkapel nog 
extra ingehuurde muzikanten in te zetten. Toen kroonprins Wilhelm van 
Beieren in 1568 te München in het huwelijksbootje stapte, werd dat gevierd 
met indrukwekkende festiviteiten die meerdere dagen duurden. Hiervan is 
een bijzonder gedetailleerd verslag door Massimo Troiano bewaard. Uit die 
tekst blijkt dat Lassus als kapelmeester naast zangers ook blazers en strijkers 
inschakelde. Verder wordt ook verwezen naar een “dolcissima Messa di 
Cipriano Rore a sette voce”, die Lassus liet uitvoeren. Naar alle 
waarschijnlijkheid gaat het hier om de Missa Praeter rerum seriem. De vader 
van de bruidegom, hertog Albrecht V, liet ook een kopie maken van de 
compositie en prees ze in een brief met de woorden “propter concentus 
singularem suavitatem, tunc raram et novam melodiae inventionem” 
(waaruit opnieuw blijkt dat Rores muziek zowel goed in het gehoor lag als 
een vernieuwende kracht vertoonde). 
 
Naast de publieke context met veel uiterlijk vertoon bestond er echter 
eveneens een besloten circuit van de culturele elite. In de bloeiende 
Italiaanse steden ontmoetten edellieden, intellectuelen en kunstenaars 
elkaar tijdens private bijeenkomsten. Die vormden een gelegenheid om voor 
een select publiek van kenners meer introverte genres (zoals het madrigaal) 
uit te voeren. Het is niet verwonderlijk dat net bij die gelegenheden werd 
geëxperimenteerd met muzikale innovaties. De geschetste combinatie van 
plechtstatige grandeur en intimistische subtiliteit is niet alleen betekenisvol 
in het licht van de toenmalige uitvoeringspraktijk, maar wordt tevens 
weerspiegeld in de veelzijdigheid van Rores compositorische oeuvre. 
 
Simon Van Damme 
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Teksten 
 
Gregoriaanse hymne 
Praeter rerum seriem    
  
 
Præter rerum seriem 
parit deum hominem 
virgo mater. 
  
Nec vir tangit virginem 
nec prolis originem 
novit pater. 
  
Virtus sancti spiritus 
opus illud cœlitus 
operatur. 
  
Initus aut exitus 
partus tui penitus 
quis scrutatur? 
  
Dei providentia 
quæ disponit omnia 
tam suave. 
  
Tua puerperia 
transfer in mysteria. 
Mater ave. 
  

Tegen de de natuurlijke orde  
baarde de Moeder Maagd 
God als mens. 
  
Geen man had de maagd 
aangeraakt en de vader kende  
de oorsprong van zijn zoon niet. 
  
De kracht van de Heilige Geest 
brengt dat hemelse werk 
tot stand. 
  
Wie kan werkelijk het  
begin of het einde van uw baren 
doorgronden?  
  
Gods voorzienigheid 
zorgt voor alles, 
zo lief. 
  
Uw moederschap 
voert ons naar het mysterie. 
Gegroet, moeder 
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Orlandus Lassus 
Magnificat super ‘Praeter rerum seriem’ 
 
 
Magnificat anima mea Dominum 
Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo. 
Quia respexit humilitatem ancillæ suæ:  
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. 
Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius. 
Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum. 
Fecit potentiam in bracchio suo, dispersit superbos mente cordis sui. 
Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles. 
Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes, 
Suscepit Israel puerum suum recordatus misericordiæ suæ, 
Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in sæcula. 
 
 
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser, 
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd, 
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 
Wonderbaar is het wat Hij mij deed, 
de Machtige, groot is Zijn Naam! 
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen 
voor ieder die Hem erkent. 
Hij doet zich gelden met krachtige arm, 
vermetelen drijft hij uiteen, 
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, 
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien; 
Behoeftigen schenkt Hij overvloed, 
maar rijken gaan heen met lege handen. 
Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan, 
Zijn milde erbarming indachtig; 
zoals Hij de vaderen heeft beloofd, 
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. 
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Adriaan Willaert 
Ave Maria  
 
 
Ave Maria, gratia plena,                 
Dominus tecum;    
Benedicta tu in mulieribus          
Et benedictus fructus ventris tui, Jesus.     
Sancta Maria, Regina coeli,        
Dulcis et pia, o Mater Dei,        
ora pro nobis peccatoribus        
Ut cum electis te videamus.                             
 
Wees gegroet, Maria, vol van genade, 
de Heer zij met U ; 
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen 
En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. 
Heilige Maria, Koningin van de hemel, 
zoet en genadig, o Moeder Gods, 
bid voor ons, arme zondaars, 
dat wij u met de uitverkorenen mogen aanschouwen. 
 
 
 
Cipriano de Rore  
Missa Praeter rerum seriem: Kyrie  
  
 
Kyrie eleyson. 
Christe eleyson. 
Kyrie eleyson. 
  

Heer onferm u. 
Christus onferm u. 
Heer onferm u. 

  
Quintus: 
Hercules secundus, 
dux Ferrariae quartus 
vivit et vivet 

Quintus:             
Ercole II, 
Vierde hertog van Ferrara, 
Dat hij leeft en moge leven! 
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Cipriano de Rore  
Missa Praeter rerum seriem: Gloria 
  
 
Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus Te. Benedicimus Te. 
Adoramus Te. Glorificamus Te. 
Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam tuam. 
Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Iesu Christe. 
Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus Dominus. 
Tu solus altissimus, Iesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. 
Amen 
  
Eer aan God in den hoge 
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U 
dank voor uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed; 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige. 
Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. 
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.  
Amen. 
  
  
Quintus: 
Hercules secundus, 
dux Ferrariae quartus 
vivit et vivet 

Quintus:            
Ercole II, 
Vierde hertog van Ferrara, 
Dat hij leeft en moge leven!
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Cipriano de Rore 
O sonno 
Tekst : Giovanni Della Casa (1503-1556) 
  
 
Prima pars 
 
O sonno, o della queta humida ombrosa 
notte, placido figlio; o de’mortali 
egri conforto, oblio dolce de’ mali 
sì gravi ond’è la vita aspra e noiosa: 
 
Soccorri al cor homai che langu’e posa 
non have, e queste membra stanch’ e frali 
soleva. A me t’envola, o sonno, e l’ali 
tue brune sovra me distendi e posa. 
  
Secunda pars 
  
Ov’è’l silentio che’l dì fugge e’l lume, 
ei lievi sogni che con non sicure 
vestigia di seguirti han per costume? 
 
Lasso ch’in van ti chiamo e queste oscur’e 
gelide ombre in van lusingo: O più me 
d’asprezza colme, o notti acerb’e dure.                                            
  
  
Eerste deel 
  
O slaap, vredige zoon van de stille, 
Vochtige nacht vol schaduw; O troost 
Van dodelijke kwellingen, zoet vergeten 
van het kwade zo zwaar dat het leven bitter en bedrukt maakt: 
  
Kom mijn hart ter hulp, dat verlangt en geen rust kent 
en verlicht deze vermoeide en broze ledematen. 
Vlieg naar mij, o slaap; spreid uw bruine vleugels 
over mij uit en laat ze rusten op mij. 
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Tweede deel 
  
Waar is de stilte die de dag en het licht 
ontvlucht en de zoete dromen die niet de gewoonte 
hebben jou weifelend te bezoeken? 
  
Helaas, ik aanroep u tevergeefs 
evenals deze donkere, koude schaduwen: O nog meer dan mijzelf 
vol van hardvochtigheid ; O bittere en harde nachten.             
 
(vertaling : Jens Van Durme) 
 
 
Jacobus Gallus 
Mirabile mysterium     
 
 
Mirabile mysterium declaratur hodie, 
innovantur naturae; Deus homo factus est; 
id quod fuit, permansit, 
et quod non erat, assumpsit, 
non commixtionem passus neque divisionem. 
 
Een wonderlijk mysterie werd vandaag verkondigd,  
een nieuwigheid in de natuur: God is mens geworden.  
Hij blijft wat Hij was en wat Hij niet was, heeft hij aangenomen,  
zonder vermenging en verdeling te ondergaan. 
 
 
 
Cipriano de Rore 
Mon petit cœur 
  
 
Mon petit cœur n’est pas a moy 
Il est a vous ma doulce amye. 
Mais d’une chose je vous prie, 
c’est vostre amour, gardez le moy. 
  
M’n klein hartje is niet van mij: 
U behoort het, mijn liefje. 
Maar één ding smeek ik u : 
Bewaar uw liefde voor mij. 
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Giaches de Wert   
Vox in Rama 
 
 
Vox in Rama audita est,     
Ploratus et ululatus multus    
Rachel plorans filios suos      
et noluit consolari,      
Quia non sunt.     
 
In Rama werd een stem gehoord, 
Een hevig gejammer en geklaag. 
Rachel jammert om haar kinderen 
En ze wil niet getroost worden, 
Want ze zijn er niet meer.  
 
 
 
Cipriano de Rore  
Missa Praeter rerum seriem: Sanctus-Benedictus 
  
 
  
Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth; 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 

  
Heilig, heilig, heilig, 
De Heer, de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
  
Benedictus, qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 
  
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 
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Cipriano de Rore  
Missa Praeter rerum seriem: Agnus Dei 
  
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. 
Miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. 
Miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. 
Dona nobis pacem. 
  
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
Ontferm u over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
Ontferm u over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
Geef ons de vrede. 
 
 
Giovanni Gabrieli   
O magnum mysterium 
 
 
O magnum mysterium     
Et admirabile sacramentum    
Ut animalia viderumt    
Dominum natum      
Iacentem in praesepio     
Beata Virgo,       
cujus viscera meruerunt      
portare Dominum Christum      
Alleluja, alleluja.     
 
O groot mysterie 
en wonderbaarlijk sacrament 
dat dieren de pasgeboren Heer  
mogen aanschouwen, 
liggend in een kribbe. 
Gelukkige Maagd,  
wier schoot het waard was  
Christus de Heer te dragen. 
Alleluja, alleluja.
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Kamerkoor El Grillo 
 

    
 
Cantus I 
Laura Bodyn, Liesbeth Bodyn, Jozefien De Leersnijder, Ineke De Paepe 
 
Cantus II 
Elise Meerburg, Sofie Thoen, Harriet Ten Kate 
 
Altus  
Guy Dupont, Koen Kindt, Hugo Vandenbroucke, Andreas Vroomant  
 
Quintus 
Jan Rombaut, Goedele Reyniers, Yves Rosseel 
 
Tenor  
David Bassens, Lode Vanquaille, Tom Verhaegen 
 
Bassus I 
Nicolas Cornia, Siegfried Depuydt, Jens Van Durme 
 
Bassus II 
Paul De Loore, Jan Depuydt, Roel Hendrickx, Stefan Polfliet 
 
 
Cornetto 
Marleen Leicher, Bart Cypers 
 
Trombone 
Nathaniel Wood, Wout Schafraet, Rein Van Bree,  
Jan Van Goethem, Gert-Jan Schoup 
 
 
Muzikale leiding 
Inge Bollaert 
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Kamerkoor El Grillo 
 
 
Het kamerkoor El Grillo uit Gent werd opgericht in 1995 door dirigent Inge Bollaert. Het 
ensemble bestaat uit een twintigtal zangers die zich tot doel hebben gesteld om als een 
vriendengroep op een spontane en ongedwongen manier de vocale muziek uit vooral de 
renaissanceperiode uit te voeren, met het voorbeeld van enkele gerenommeerde Vlaamse 
ensembles voor ogen.   
 
Door een consequente opbouw van het repertoire en een welomlijnde programmering is 
El Grillo erin geslaagd om in de loop van enkele jaren binnen de wereld van de Vlaamse 
amateurkoren een stevige reputatie op het gebied van de “oude muziek” op te bouwen.  
 
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, met een speciale voorkeur voor Josquin Desprez, Jacob Obrecht en Orlandus 
Lassus. Anderzijds vormt het Engelse repertoire van componisten als Thomas Tallis of 
William Byrd een belangrijk focuspunt.  
 
In 2005 organiseerde El Grillo in en om de Gentse Sint-Baafskathedraal de ‘Jacob 
Obrechtdag’ naar aanleiding van het overlijden 500 jaar geleden van de in Gent geboren 
polyfonist Jacob Obrecht*. Ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan bracht het 
ensemble in september 2010 enkele concerten met werk van J.S. Bach in samenwerking 
met barokensemble il Gardellino. Met dit ensemble voerde El Grillo in 2013 ook voor het 
eerst de Johannes-Passion van Bach uit.  
 
In de voorbije vijfentwintig jaar verzorgde het ensemble meer dan 150 concerten en 
optredens in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Kortrijk, Luik, Nieuwpoort, Oudenaarde, 
Roeselaere, Ronse of Spa en in heel wat kleinere Vlaamse gemeenten zoals De Pinte, 
Evergem, Hansbeke, Laarne of Pepingen. Het ensemble was in 2017 en 2018 te gast in 
Muziekcentrum De Bijloke en trad in 2019 voor het eerst op voor Gent Festival van 
Vlaanderen.  
 
De samenwerking met musici als Marnix De Cat, Erik Van Nevel, Guy Penson, Philippe 
Pierlot, Marcel Ponseele en de ensembles il Gardellino, Flanders Recorder Quartet, 
Aquil’Altera, La Caccia en Ensemble Rafik El Maay heeft El Grillo in staat gesteld zijn 
grenzen te verleggen en heeft er tegelijkertijd voor gezorgd dat een heel gevarieerd 
publiek kon worden bereikt, zowel vrienden en sympathisanten als doorgewinterde 
melomanen. 
 
* Het ensemble ijvert er ook al jaren voor om de naam van deze wereldvermaarde componist 
te verbinden aan een straat of plein in Gent. Mede dankzij El Grillo werd dit in oktober 2022 
ook een feit. We danken Stad Gent voor deze beslissing. 
 
www.elgrillo.be 
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Inge Bollaert muzikale leiding 
 
 

  
 

 

   
foto: © Guy Verstraete 
 
 
Na haar Grieks-Latijnse humaniora studeerde Inge Bollaert piano bij Johan Duijck aan het 
Koninklijk Conservatorium te Gent, waar zij in juni 1998 haar meestergraad behaalde. 
Aan hetzelfde conservatorium volgde zij verder koordirectie onder leiding van Johan 
Duijck en Florian Heyerick. In 1999 vervolmaakte ze zich aan het Leuvense 
Lemmensinstituut bij dirigenten Erik Van Nevel en Dirk Snellings. 
 
In 1995 richtte zij samen met enkele vrienden het kamerkoor El Grillo op. Met dit 
ensemble focust zij zich op het a capellarepertoire uit de renaissance. Naast thematische 
programma’s belichtte ze in de voorbije jaren hoogtepunten uit het oeuvre van 
componisten als Cardoso, Josquin, Lassus, Obrecht, de Manchicourt, Monteverdi, 
Palestrina, Tallis, de Rore, Victoria en vele anderen. Daarnaast heeft zij ook een bijzondere 
voorliefde voor de Duitse barokmuziek, meer bepaald voor het oeuvre van Heinrich 
Schütz en Johann Sebastian Bach, van wie ze - samen met barokensemble il Gardellino - 
een aantal uitgelezen cantates, missen en de Johannes-Passion uitvoerde. 
 
Inge Bollaert werkte samen met diverse musici zoals Nicolas Achten, Bart Naessens, 
Beniamino Paganini, Marcel Ponseele, Marnix De Cat, Zsuzsi Tóth, Peter Kooij en 
ensembles als Aquil’AlterA, Arc Sonore, Ensemble Rafik el Maay, Flanders Recorder 
Quartet,  il Gardellino, Musica Gloria en Ensemble Polyfoon. 
 
In maart 2008 klasseerde zij zich tijdens de Provinciale Koorzangtornooien samen met El 
Grillo in eredivisie. In 2011 jaar was ze te gast tijdens het Luikse Festival Bach en Valée 
Mosane. Als repetitor bereidde ze Collegium Vocale Gent voor tijdens de Accademia delle 
Crete Senesi en werkte ze samen met dirigent Philippe Herreweghe. In 2017 was ze ook te 
gast tijdens het festival Printemps Baroque in Spa. Met El Grillo vormt Inge Bollaert 
jaarlijks de spil van de Dag van de Polyfonie ‘Meer Stemmig Gent’.  
 
Inge Bollaert is momenteel docent Muzikale Vorming aan de Arteveldehogeschool in Gent.  
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Met dank aan de  

Vrienden van El Grillo   
      
      

   Monica Berten ǀ Margriet Blomme  
       Jos Brabants & Hilde Van Hauwermeiren   

  Etienne Bollaert & Lieve Claeys ǀ Octaaf Bollaert  
  Jan Claes & Kries Claeys ǀ Marc Claeys & Leen Bourgois ǀ Karine Cordy  

   Lucien Daeren ǀ Chris De Caesstecker & Christine De Coninck  

 Ivan De Coen & Monique Bollaert ǀ Christina De Loore  
Filip Demeester & Nadine Van Beneden   

Ingrid De Roo I Anna De Vriendt ǀ Fernand D’heedene ǀ Christa Dhondt  
Francis Donvil & Veerle D’Haeseleer ǀ Doris Dossche  

Ward Faes & Christine Besard   
  Frans Labath & Hilde Van Gasse ǀ Ann Laureyns ǀ Dirk Leys ǀ Luc Maes  

     Joeri Roels & Tina Bouchier ǀ Bernadette Van De Vijver   
  Paul Van Durme & Eliane De Meester   

Wouter Van Eetvelde & Katrien De Vriendt ǀ Hans Verhaest   
Tony Vermeulen & Lieve Kindts 

 
Info lidmaatschap:  

goedelereyniers@telenet.be 
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