
Donderdag 17.11.2022 – Abdijkerk Grimbergen 
 

LE CONSORT (F) 

Specchio Veneziano 

 
 ITALIAANSE BAROK     PROGRAMMA 

 
Antonio Vivaldi (1678-1741) 

 Sonate in g Op.1 nr.1 

Preludio Grave - Allemanda Allegro - Adagio 

- Capriccio Allegro - Gavotta Allegro 

 Sonate voor cello in e Op.14 nr.5 

Largo 

 Sonate in d Op.1 nr.12 ‘La Follia’ 

Giovanni Battista Reali (1681-1751) 

 Sinfonia IV in D 

Grave - Allegro - Grave - Allegro 

 Sonata VIII 

Grave - Presto 

 Sinfonia XII ‘Folia’ 

 Sonata voor viool in a Op.2 nr.1 

Grave 

 Sinfonia VI (Capricio) in C 

Grave 

 Sinfonia X (Capricio) in A 

Grave - Allegro - Grave - Allegro 

Marco Uccellini (ca. 1603-1680) 

 La Bergamasca 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) / naar 

Alessandro Marcello (1669-1747) 

 Concerto in d, BWV 974 

Andante 

 
 

 
 

Einde concert voorzien om 21u40. 

i.s.m. GC de Muze van Meise 

https://www.ccstrombeek.be/samenwerkingen-en-reeksen


Le Consort 
 
Frisse twintigers met uitzonderlijke verfijning en grote intelligentie: de internationale muziekpers 
raakt niet uitgepraat over Le Consort. Het jonge ensemble, o.l.v. de jonge viool-komeet Théotime 
Langlois de Swarte en klavecinist Justin Taylor, toont Venetië in de spiegel van de barok, met Vivaldi 
aan de ene kant en de vrijwel vergeten vioolvirtuoos Giovanni Battista Reali aan de andere zijde. Dit 
explosieve programma met achttiende-eeuwse sonates en sinfonia’s zwiert van geïmproviseerde 
dansen naar opzwepende folia’s. 

Théotime Langlois de Swarte - viool 
Sophie de Bardonnèche - viool 
Hanna Salzenstein - cello 
Justin Taylor – klavecimbel 
 
 

Specchio Veneziano  
cd-recensie op www.opusklassiek.nl 
 

Wordt ons een Venetiaanse spiegel voor-
gehouden? Het valt zowel af te lezen aan de titel 
van dit album, Specchio Veneziano, als aan de 
muziek, met werken van twee Venetianen: 
Giovanni Battista Reali (1681-1751) en zijn 
tijdgenoot Antonio Vivaldi (1678-1741). 

Het vanuit de historiserende uitvoeringspraktijk 
opererende, in 2015 opgerichte Franse Le Consort 
speelt, met uitzondering van (kist)orgel en 
klavecimbel uitsluitend op originele instrumenten: 
twee barokviolen (van respectievelijk Jacob 
Stainer en Antonius en Hieronymus Amati) en een 
barokcello (van Renaudin uit de school van Benoît 
Fleury), met voor deze gelegenheid nog daaraan 
toegevoegd als continuo-instrument een niet 
nader vermelde barokcello bespeeld door Victor 
Julien-Laferrière (hij maakt geen vast deel uit van 
het ensemble). 

Anders dan Vivaldi is het muzikale bestaan van de 
violist en componist Reali helaas in dichte nevelen 
gehuld. Het enige dat van zijn hand werd gepubli-
ceerd zijn twee opusnummers: twaalf gebundelde 

triosonates in 1709 en een aantal solosonates 
voor viool en basso continuo in 1712. Hoe het in 
die tijd met zijn populariteit gesteld was weten 
we evenmin, maar dienaangaande wordt wel 
enigszins een sluier opgelicht door de publicatie in 
1710 van zijn triosonates in Amsterdam door de 
muziekuitgever Estienne Roger. Hij was dus over 
de eigen landsgrenzen heen in ieder geval 
bekend. 

Wat we ook weten is dat hij als violist verbonden 
was aan het Venetiaanse Teatro San Fantin en in 
1727 als maestro di capella (kapelmeester) in 
dienst was van de hertog van Guastalla in Emilia-
Romagna. Daarna ontbreekt van hem ieder 
herleidbaar spoor. De muziek die van hem is 
overgeleverd is in ieder geval kleurrijk, verrassend 
en verfijnd. Datzelfde kan van deze vertolkingen 
worden gezegd, die naast spiritueel engagement 
getuigen van eminent vakmanschap. Ook het 
fonkelende wisselspel tussen de verschillende 
instrumenten is een ware lust voor het oor. 

 

 

 

 
Voordelig naar concerten van Cc Strombeek en de Muze van Meise met de CONCERTPAS.  

Meer info op:  
https://www.ccstrombeek.be/concertpas  |  https://www.demuzevanmeise.be/concertpas-aanbod 

https://www.ccstrombeek.be/concertpas
https://www.demuzevanmeise.be/concertpas-aanbod

