


 
 
 



♪ 1 

I. Uitvoerders 
 

Pieter De Praetere - contratenor 

Nele Vertommen - barokhobo & blokfluit 

Ortwin Lowyck - barokviool 

Ellie Nimeroski - barokviool 

Sylvestre Vergez - barokaltviool 

Phyllis Bartholomeus - barokcello 

François Dambois - theorbe & gitaar 

Beniamino Paganini - traverso & klavecimbel 
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II. Programma 
 
Antonio Vivaldi (1678-1741)    
 
Concerto La Notte, RV 439   
Largo, Fantasmi (Presto), Largo, Presto, Il Sonno (Largo), Allegro   
 
Nisi Dominus, RV 608   
I. Nisi Dominus, IV. Cum Dederit, V. Sicut Sagittae 
 
Oboe concerto, RV 461  
Allegro di molto, Larghetto, Allegro 
 
Andromeda liberate, RV Anh. 117  
Sovente il sole (Perseo) 
 
La Follia, RV 63  
 
Il Giustino, RV 717  
Vedrò con mio diletto 
 
Concerto Del Gardellino, RV 90   
Allegro, Largo, Allegro 
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III. Onze componist en ons programma  

Onze componist Antonio Vivaldi werd geboren in Venetië, het toenmalige 
muzikale centrum van Europa, op 4 maart 1678.  
Kort na zijn priesterwijding (zijn bijnaam was Il prete rosso ofwel de rode priester) 
werd hij in 1703 vioolmeester aan de ‘Ospedale della Pietà’, een weeshuis voor 
vondelingen waar later ook dochters van adellijken tegen betaling de opleiding 
gingen volgen omdat deze zo hoog stond aangeschreven. De muzikale vorming 
was een heel belangrijk deel van hun opleiding. Al snel begon Vivaldi sonates en 
concerti te componeren voor zijn leerlingen en gaven deze weesmeisjes 
concerten in de stad. Opmerkelijk is dat Vivaldi heel wat van deze concerti schreef 
voor blaasinstrumenten hoewel Italië toch het ‘vioolland’ bij uitsstek was. Naar 
verluidt zou een bezoek van de Duitse fluitvirtuoos Johan Joachim Quantz in 1726 
aan Venetië hier aan de basis liggen. Volledig in de ban van de traverso 
componeerde Vivaldi een reeks van 6 fluitconcerti opus 10. Uit deze bundel kozen 
wij voor u ‘la Notte’ RV439 (de nacht) en ‘Del Gardellino’ RV90 (de distelvink).   
Het ensemble Musica Gloria brengt nog een derde concert voor een 
blaasinstrument, het hobo concerto RV461. De hobo kent zijn oorsprong in 
Frankrijk en werd daar hautboy genoemd. In Venetië werd het geïntroduceerd in 
de beginjaren van de 18e eeuw en reeds onderwezen in de Pietà in 1704. Men 
gaat ervan uit dat Vivaldi het hoboconcerto speciaal voor één welbepaald meisje 
uit de Pietà schreef, ze werd la Pellegrina dell’oboe genoemd en vertolkte de rol 
van soliste. 
 
Een werk waarbij de strijkers het voortouw kunnen nemen kon uiteraard niet 
ontbreken in het programma. We kozen voor u ‘La Follia’. 
La Follia is een eeuwenoude baspartij waarop Vivaldi op een heel inventieve 
manier verschillende variaties heeft geschreven. Van virtuoos tot ingetogen en 
van vrolijk tot melancholisch. 
 
 
Uit de religieuze muziek die Vivaldi schreef brengt Musica Gloria voor u delen uit 
het Nisi Dominus RV 608. Vivaldi gebruikte de Psalm 126 (de Latijnse versie) voor 
zijn Nisi Dominus RV 608. Een geestelijk muziekwerk voor stem, 2 violen, altviool 
en basso continuo. Musica Gloria brengt u een kleine selectie van drie 
opmerkelijke delen uit dit werk. 
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Tekst: 
Nisi Dominus aedificaverit domum,  Als de Heer het huis niet bouwt, 
In vanum laboraverunt qui aedificant eam. Is de arbeid van allen die het bouwen 

tevergeefs. 
Nisi Dominus custodierit civitatem,  Als de Heer een stad niet beschermt, 
Frustra vigilat qui custodit eam. Waakt hij die ze beschermt 

tevergeefs. 
Cum dederit dilectis: Want hij verleent rust aan degenen 

die hij liefheeft:  
Ecce haereditas Domini, filii:  zie, een erfenis van de Heer – 

kinderen:  
Merces, fructus ventris.  Een beloning, de vrucht van de 

schoot.  
Sicut sagittae in manu potentis:  Zoals pijlen in krachtige handen: 
Ita filii excussorum.    Zo is de jeugd. 
 
 

De opkomst van de opera was een feit tijdens het leven van Vivaldi en ook Vivaldi 
legde zich erop toe. Hij schreef 46 opera’s.  
 
In 2002 werd in een manuscript van de opera Andromeda Liberata de aria 
Sovente Il Sole ontdekt. Het libretto zou gecomponeerd zijn door 5 componisten 
uit Venetië waaronder Vivaldi. Vivaldi's aria Sovente il Sole springt eruit. Het  
verhaal gaat over de held Perseus die Andromeda redt uit de klauwen van een 
zeemonster en plots doordrongen wordt van zijn liefde voor haar.  
 
Tekst: 
Sovente, il sole risplende in cielo, 
più bello e vago (caro) se oscura nube già l'offuscò. 
E il mar, tranquillo, quasi senza onda talor si scorge, 
si ria procella pria lo turbò... 
 
Vaak schijnt de zon aan de hemel mooier en geliefder nadat een donkere wolk ze 
overschaduwde. 
En de rustige zee, bijna zonder golven, kan soms gezien worden nadat een gemene 
storm ze onrustig maakte. 
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Il Giustino RV 717 
Il Giustino, voor het eerst opgevoerd in Rome in 1724, is een van de mooiste en 
meest overtuigende opera's van Vivaldi aan de hand van een libretto van Niccolò 
Beregan.  
In dit epische dramma per musica wordt het verhaal verteld van de boer Giustino 
die door godin Fortuna naar Rome wordt geleid om daar bevelvoerder te worden 
van het Byzantijnse leger dat een overwinning behaalt op de Scythen, waarna hij 
tenslotte keizer wordt. 
 
De aria van Anastasio, Vedrò con mio diletto, werd van onder het stof gehaald 
door o.a. contratenor Philippe Jaroussky en recenter ook door Jakub Orliński. Het 
personage Anastasio zingt in de aria over - wat had u gedacht ... - het verlangen 
naar de liefde. 
 

Tekst: 
Vedrò con mio diletto 
l'alma dell'alma mia 
Il core del mio cor pien di contento. 
E se dal caro oggetto 
lungi convien che sia 
Sospirerò penando ogni momento ... 
 
Ik zal zien met vreugde, 
de ziel van mijn ziel [liefde] 
Het hart van mijn hart vol van geluk. 
En als ik van mijn lieve doel 
ver weg zal zijn 
zal ik zuchten, lijdend elk moment ... 
 
Niettegenstaande al deze composities (hij schreef meer dan 450 concerti) werd 
Vivaldi door tijdgenoten eerder geroemd om zijn begaafdheid als vioolvirtuoos en 
pedagoog dan als componist.  
Vivaldi onderhield zijn relatie met de Pietà tot zijn dood in 1741. Van zijn graf 
ontbreekt elk spoor. 
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IV. Biografieën 

Musica Gloria werd in 2006 opgericht te Brugge door de toen 12-jarige Beniamino. 
Het ensemble en koor bestond toen uit een 20-tal enthousiaste kinderen en 
jongeren. Ze veroverden de harten van jong en oud met sfeervolle barokke 
kerstconcerten, gebaseerd op oude kerstliederen. Het ensemble maakte een 
sprong, en in 2014 werd het geselecteerd voor de fringe concerten van het 
MAfestival in Brugge en het Oude Muziek Festival in Utrecht. Ondertussen 
ontwikkelde het verder tot een professioneel ensemble, bestaande uit een groep 
jonge en enthousiaste solisten. Het richt zich op het muziekrepertoire van de barok, 
het classicisme en de renaissance, en past zijn bezetting, historische instrumenten 
en uitvoeringspraktijk aan de zorgvuldig samengestelde programma’s aan. Voor dit 
concert bestaat Musica Gloria uit een internationale mix van beloftevolle jonge 
professionelen die aan hun internationale carrière bouwen en ervaren musici die 
reeds jaren reizen met gerenommeerde ensembles zoals Il Gardellino, Scherzi 
Musicali, B’Rock en Collegium Vocale Gent. 
 
Beniamino Paganini is een gepassioneerde traversospeler, klavecinist, en 
ensemble leider en speelt ook barokorgel en blokfluit. Hij ontving zijn 
masterdiploma’s voor Traverso (2016), Klavecimbel (2017), Maestro al Cembalo 
(2019) en bachelordiploma Musicologie (2018), allen met grote onderscheiding. Hij 
ontving meerdere eerste prijzen, is de artistieke leider van Musica Gloria en treedt 
regelmatig op (concerten en opnames) met vele andere ensembles zoals Scherzi 
Musicali, Il Gardellino, en La Petite Bande. 
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Pieter De Praetere is een Belgische countertenor. Als solist legt hij zich vooral toe 
op barokmuziek. Als jonge solist heeft Pieter al een aardig repertoire opgebouwd. 
Zo werkte hij samen met dirigenten en artiesten als Patrick Peire, Philippe 
Pierlot,  Peter Van Heyghen, Beniamino Paganini, Paul Dombrecht, Lode Vercampt, 
Michel Bisceglia, Hildebrandt Consort, Musica Gloria, Il Gardellino, … Daarnaast is 
hij een veelgevraagde figuur in het muziektheater. In 2017 sloot Pieter zich aan bij 
Theatergezelschap Aardvork. Hun eerste wapenfeit werd Franzerl, een voorstelling 
die al drie seizoenen tourt langs Belgische schouwburgen met meer dan 100 
voorstellingen.  
 
Nele Vertommen is al sinds haar vijfde in de ban van barokmuziek en startte op 
haar veertiende - na enkele jaren lessen op moderne hobo -  met het bespelen van 
de barokhobo. Een jaar later werd ze toegelaten aan het conservatorium van 
Brussel in de klas van Marcel Ponseele. Dit jaar studeerde ze daar af met grootste 
onderscheiding. Tijdens haar studies speelde Nele al in ensembles als Il Gardellino, 
A Nocte Temporis, Collegium Vocale, Musica Gloria, La Chapelle Harmonique en 
Currende. 
 
Ortwin Lowyck, geboren te Oostende, behaalde in 2015 zijn diploma Master in de 
Muziek (barokviool) met grootste onderscheiding in het Lemmensinstituut te 
Leuven. Sindsdien is hij als violist actief bij vele orkesten en ensembles zoals oa. 
B'Rock Orchestra, Bremer Barockorchester, Scherzi Musicali, La Petite Bande, A 
Nocte Temporis, ... Hij werkte met deze groepen aan verschillende cd-opnames en 
internationale tournees. Als artistiek leider van ensemble Ensor Baroque was hij 
meermaals te gast op het Festival van Vlaanderen en heeft hij sinds 2020 een 
artistieke residentie in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen. 
 
De Canadese violiste Ellie Nimeroski treedt op met Anima Eterna Brugge, B’Rock 
Orchestra en Ensemble Clematis. Ze is tevens lid van Ensemble Danguy met 
draailierspeler Tobie Miller, waarmee ze de cd "La Belle Vielleuse" (Ricercar) 
opnam die met lof ontvangen werd. 
 
Sylvestre Vergez werd in Parijs geboren en studeerde barokaltviool bij Sigiswald en 
Sara Kuijken in Brussel. Sindsdien speelde hij veel concerten en opnames met La 
Petite Bande, B’Rock en Les Muffatti. Verder is hij heel nieuwsgierig naar het maken 
van historische instrumenten en maakt hij zijn eigen barokbogen. 
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Phyllis Bartholomeus studeerde moderne cello aan het Conservatoire Royal de 
Bruxelles bij Marie Hallynck en Edmond Baert. Zij vervolgde haar opleiding op 
barokcello bij Herve Douchy en Rainer Zipperling. Momenteel speelt zij vooral met 
Il Gardellino en BachPlus en is zij celliste bij het Sonos Ensemble.  
 
François Dambois kwam op 4-jarige leeftijd in contact met muziek via de piano. 
Daarna heeft hij vele instrumenten en muziekstijlen (van extreme metal tot 
hedendaagse muziek) gespeeld. Aan het conservatorium heeft hij een fascinatie 
voor oude muziek ontwikkeld en is zo bij de luit beland.  
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan:  
Het Gemeentebestuur van Knokke-Heist. 
De sponsors vermeld in dit programmaboekje. 
Leden van de kerkraad voor het ter beschikking stellen van deze prachtige 
Dominicanenkerk. 
 
 
 
 
 
Tot slot 
Indien u geïnteresseerd bent om op de hoogte te blijven van concerten van 
Musica Gloria en/of u in de toekomst het ensemble wenst te steunen kunt u een 
mailtje sturen naar musicagloria@icloud.com 
Hopelijk geniet u van dit concert en zien we elkaar opnieuw bij een volgende 
gelegenheid! 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst en opmaak: Dirk Laenens 


