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FESTIVAL MONTEVERDI XL 2018 SINT-JORISKERK 
AMERSFOORT VRIJDAG 13 APRIL 18.00-01.00 UUR

115 jaar gastvrijheid in de warmste huiskamer 
op het hoogste punt van de Amersfoortse Berg

BERGHOTEL 
AMERSFOORT



18.00 uur
BIOLOGISCH ITALIAANS BUFFET DOOR  
‘DE MEISJES VAN SPIJS’  
Reserveren aanbevolen

• Ribollita (Italiaanse bonensoep)  
& verse tomatensoep met basilicum en room

• Verschillende plaatpizza’s (vega & vlees)
• Torta rustica met spinazie, ricotta en spek
• Quiche met zalm en Italiaanse groenten
• Pastasalade met salami en knapperige groenten
• Insalata di patate (aardappelsalade)
• Insalata caprese (salade met mozzarella en tomaat)
• Groene salade met orzo
• Pittige worstjes
• Manden met brood met verschillende dips

20.00 uur 
OFFICIËLE OPENING DOOR BURGEMEESTER 
LUCAS BOLSIUS

20.15 uur 
DE DOOD OF DE GLADIOLEN
ENSEMBLE LE NUOVE MUSICHE

Dat dit bij sport geldt, weten we sinds het uit de 
mond van profwielrenner Gerrie Knetemann rolde 
toen hij wist dat het òf de glorie en de bloemen òf 
helemaal niets en een roemloos verlies zou worden. 
Maar dat dit al rond 1600 volop speelde in de hoofse 
liefdespoëzie wisten we misschien nog niet. Raken 
we in een gelukzalige vervoering en winnen we  
het mooiste wat er is: het hart van de geliefde, of 
lopen we een blauwtje en worden we in het grote 
verlies gestort en rest ons slechts het likken van  
de wonden? Hoe werd dat in Monteverdi’s tijd 
verwoord en hoe klonk dat? En wat vinden we er nu 
van? Of is het de eeuwige strijd van liefhebben of 
verliezen, beminnen of berusten? Le Nuove Musiche 
geeft namens Claudio Monteverdi een antwoord.

21.00 uur en 23.00 uur 
MONTEVERDI MULTIPLE CHOICE
Keuzeprogramma in de verschillende ruimtes van 
de Sint-Joriskerk

Stel zelf uw programma samen uit onderstaande 
festivalonderdelen:

• Masterclass voor amateurkoren door zangers van 
Le Nuove Musiche

• Workshop yoga op muziek van Monteverdi door 
Bindi, centrum voor yoga en meer

• Wijnproeverij – een gerenommeerde vinoloog laat 
u de mooiste Italiaanse wijnen proeven

• Fringeconcerten met muziek van Monteverdi  
en tijdgenoten, gespeeld door het Desiderium 
Consort en Ensemble Sara de Vries

• Monteverdi voor beginners – lezing door Krijn 
Koetsveld

Lounge en muziek van Monteverdi – de bar blijft 
open.

22.00 uur 
MONTEVERDI MEETS JAZZ & MORE
BERT VAN DEN BRINK & FRIENDS

Het begint met Monteverdi. De sopranen Jennifer 
van der Hart en Wendy Roobol met Krijn Koetsveld 
als continuospeler beginnen aan een heel gewoon 
duet uit het 7e boek van de madrigalen. Totdat 
organist en jazzpianist Bert van den Brink het 
welletjes vindt. Langzaam maar zeker neemt hij de 
touwtjes in handen en gaat er met de muzikale buit 
vandoor. Improviserend, swingend op het grote orgel 
van de Sint-Joriskerk. En toch blijven we in de echo 
steeds maar weer de noten en de vorm van die 
bijzondere man uit Italië horen…

00.00 uur 
SPUNTINO DI MEZZANOTTE

Een lekker pittig middernachthapje op z’n Italiaans 
en u bent klaar voor de apotheose!

00.15 uur 
MONTEVERDI 18+
ENSEMBLE LE NUOVE MUSICHE
Erotische geheimtaal in Monteverdi’s madrigalen

Liefhebben kan op vele manieren. Erover schrijven  
of spreken ook. In nietsverhullende rechttoe-
rechtaan taal lijkt de norm te worden. Maar laten  
we eens teruggaan naar de symbooltaal. Verleidelijk, 
opwindend, suggestief en spannend. Met een enkel 
woord dat zindert van verlangen brengt de dichter 
ons van de wijs. Monteverdi geeft hier op zijn eigen 
wijze een muzikale context aan, die nog meer tipjes 
van de sluier oplicht. De naakte feiten schemeren in 
elke harmonie en melodie; ze worden gekoesterd, 
bedekt, versluierd en slechts geopenbaard in de 
allermooiste niet mis te verstane geheimtaal.

01.00 uur 
EINDE
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In het avondvullende minifestival Nacht van  
de Madrigalen kunt u zich onderdompelen  
in de muziek van de Italiaanse componist 
Claudio Monteverdi (1567-1643).  
Zijn beroemde madrigalen staan centraal  
en worden op hoog niveau uit   gevoerd in  
de prachtige Sint-Joriskerk in Amersfoort. 
Onlangs werden alle madrigalen van 
Monteverdi op cd uitgebracht door barok-
ensemble Le Nuove Musiche – een wereld-
primeur, die deze avond feestelijk gevierd 
wordt, in aanwezigheid van ‘Mr Monteverdi’! 
Maar er gebeurt meer in de Nacht van de 
Madrigalen. Voor de complete Monteverdi-
beleving kunt u niet alleen genieten van zijn 
muziek en die van zijn tijdgenoten, maar is  
er ook een Italiaans buffet en wijnproeverij, 
jazz met organist en jazzpianist Bert van den 
Brink en een master class voor amateurkoren. 
Er zijn fringe concerten met jong talent en  
u kunt zelfs deel nemen aan een workshop 
yoga op muziek van Monteverdi.  
En mocht u nog niet helemaal thuis zijn in  
de wereld van Monteverdi: geen nood! Krijn 
Koetsveld, oprichter van festival Monteverdi XL 
en artistiek leider van Le Nuove Musiche, praat 
u graag bij in Monteverdi voor beginners. Aan 
het eind van de avond leidt Le Nuove Musiche 
u met de erotische geheimtaal van Monteverdi 
de nacht in tijdens het concert Monteverdi 18+!

LE NUOVE MUSICHE
JENNIFER VAN DER HART sopraan
WENDY ROOBOL sopraan
HUGO NAESSENS alt
KASPAR KRÖNER alt
FALCO VAN LOON tenor
BAS RAMSELAAR bas

CASSANDRA LUCKHARDT viola da gamba
ARJEN VERHAGE theorbe
KRIJN KOETSVELD klavecimbel /artistieke leiding

VRIJDAG 13 APRIL 
SINT-JORISKERK 
HOF 1
3811 CJ AMERSFOORT

RESERVEREN
Reserveren Nacht van de Madrigalen 
inclusief Italiaans buffet: € 55,00 all-in 
(aanvang 18.00 uur)

Reserveren Nacht van de Madrigalen 
zonder buffet: € 35,00  
(aanvang 20.00 uur)

Reserveren via 
www.monteverdixl.com


