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“Hvis De vil have fred, må De skabe kærlighed” sagde
Victor Hugo og når vi nu sammen afholder festival
med titlen ‘kærlighed og fred’ så er det i kærlighed
til musikken.
Kunsten kan mere end blot at underholde, inspirere
og imponere. Især musikken formår at mindske
afstanden og øge forståelsen mellem mennesker og
forskellige kulturer, den forståelse som er så vigtig
for at skabe fred.
Vi er heldige her at kunne opleve en kunstner som
Jordi Savall, der har gjort et stort arbejde for netop at
forene den østlige og vestlige kultur gennem musikken. Sammen med Peter Spisskys næse for både at
sammensætte et godt program, og også at vælge de
rigtige musikere, har vi i disse dage alle muligheder
for at skabe en god festival sammen.
Tak til kirkerne og Museet. Tak til fonde og sponsorer som gør det muligt. Stor tak til jer publikummer
som skaber den gode stemning, og ikke mindst en
stor tak til alle jer frivillige som i disse dage gør et
stort stykke arbejde med at få koncerterne afviklet.
Velkommen til fransk barokfestival i kærlighedens
og fredens tegn i Næstveds mageløse middelalderby!
Peter Stevnhoved, festivalleder

Musikalsk Byvandring
19. august kl. 18:00 - 21:00

L’amour et la paix

Publikum ledes gennnem
middelalderbyen med guider.
Fra Kompagnihuset kl. 18

Gratis arrangementer
Sct Peders kirke kl. 18-21:
Olesen, Gyldendorf og Drage
fra Svaleredeorgelet.
Solist: Francine Vis

Sct. Mortens kirke kl. 18-21:
‘Dissonanti’ med sopranen
Anne Magouët
Søndag d. 21. kl. 10: Højmesse
i Sct. Peders kirke, med biskop
Steen Skovsgaard. Musik af
Grigny og Charpentier.
Bjørn Andor Drage, orgel.

Barokmusik i Frankrig
Den franske barokmusik blomstrede under den
enevældige konge Ludvig d. 14, der regerede fra 1643
til 1715. Kongen styrkede sin magt gennem fransk
kultur, støttede kunst og videnskab og betragtede
musikken som særlig vigtig. Komponister som Lully,
Charpentier, Marais og Couperin, der alle er på programmet ved denne festival, modtog kunststøtte i et
omfang, der ikke var set før.
Barokmusikken adskiller sig fra klassisk musik.
Dels er den mindre udførligt nedskrevet; ofte en
stor gruppe af instrumenterne blot noteret med en
basgang, som man spiller over efter traditionelle
principper – en såkaldt basso continuo.
Dels er både musikinstrumenterne og måden, de
behandles på, tættere på folkemusik, end moderne
instrumenter er. Derfor lyder musikken sprødere og
lysere.
Den franske barokstil er karakteristisk ved spillemåden notes inégales, hvor lige nodeværdier spilles
ulige på en svingende måde, der er beslægtet med
jazzmusik.

Programnoter: Jexper Holmen

19. august kl. 16:00 - 17:15, Sct. Peders Kirke
Åbningskoncert – Festivalorkestret
under ledelse af Peter Spissky

Jean Baptiste Lully
Grand Air (Concert donée au Soupé du Roi 1707)
Chaconne (Temple de la Paix 1685)
Georg Muffat - Florilegium Secondum Nr. 1
Jean Baptiste Lully - Suite Phaëton
Georg Muffat - Florilegium Secondum Nr. 4
Jean-Féry Rebel - Les Caractères de la Danse
Af alle barokkomponister var Jean-Babtiste Lully
(1632-1687) den, der nød mest godt af kongens støtte.
Lully var fast ansat ved hoffet og havde i en årrække
eneret på at opføre opera i Paris. Lully er indbegrebet
af fransk højbarok: Hans musik er enklere og mere
melodisk, end den tidlige barok var, og hans livlige
danseformer ændrede måden, man dansede på ved
hoffet. Lully udviklede genren Tragédie en musique,
som mange andre franske komponister siden skrev i.
Tragédies en musique er operaer over klassisk mytologi, og Lully skrev 14 af slagsen, herunder Phaëton.

Suiten, der spilles ved denne koncert, er et uddrag
fra operaen og indledes med endnu en af Lullys
opfindelser: Den franske ouverture, hvor en langsom
punkteret indledning følges af et hurtigt afsnit.
Chaconne er fra balletten Le temple de la Paix, mens
Grand Air er skrevet til en kongelig middagsfest.
Georg Muffat (1653-1704) rejste meget i udlandet.
Hans blomstrende musik er detaljeret nedskrevet,
så musikere uden for Frankrig kunne forstå, hvordan den skulle spilles. Derfor er den en værdifuld
kilde, når man i dag vil vide, hvordan musikken blev
spillet. Hans hovedværk er Florelegium Primum og
Floreligium Secundum (Første og anden blomsterbuket),
der er to samlinger af strygermusik.
Lullys elev Jean-Fery Rebel (1666-1747) skrev i en
avanceret senbarokstil med komplekse rytmer og
uventede akkorder. Hans Les Charactéres de la
Danse er tætpakket og gennemspiller på kort tid alle
barokkens store danseformer.

Festivalen åbnes officielt efter koncerten af
formand for Næstved Kommunes Kulturudvalg, Linda Frederiksen

19. august kl. 23:00, Sct. Peders Kirke

The Spirit of the Viol
Preludium
Karl Friedrich Abel - Preludium i d-mol
Johann Sebastian Bach
Allemande i d-mol (BWV 1011)
Johannes Schenk - Aria burlesca
Interludium I
Tobias Hume
A humorous Pavin
A Galliard
Harke, harke
Les Voix Humaines
Mr. De Machy - Preludium i d-mol
Marin Marais
Les Voix Humaines
La Sauterelle

Jordi Savall, solo

(Seven strings Bass Viol by Barak Norman, London 1697)

Interludium II
Tobias Hume
My hope is decayed
Loves farewell
Good againe
Les Pleurs
Mr. de Sainte-Colombe, le fils
Fantaisie en Rondeau
Mr. de Sainte-Colombe, le père - Les Pleurs
Johann Sebastian Bach & improvisations
Bourrée i G-Dur (BWV 1010)
Marin Marais - Musette i G-Dur

With the support of the Departament de Cultura
of the Generalitat de Catalunya and the Institut
Ramon Llull

Gamben havde sin storhedstid i den tidlige barok
og højbarokken, inden den blev fortrængt af den
kraftigere cello.
De fleste af de komponister, der præsenteres ved
denne koncert, var selv gambister og udnyttede
instrumentets særlige muligheder.
Tobias Hume (1569-1645) var englænder og egentlig
soldat, men hans gambemusik er betydelig. Han
brugte forskellige spilleteknikker og var den første,
der komponerede med forskellen på strøgne og
knipsede toner, som det sker i Harke, harke.
Hollænderen Johannes Schenk (1660-1712) var påvirket af mange landes stil, og hans musik er blandt det
vigtiste repertoire for instrumentet.
Jean de Sainte-Colombe (1640-1700) er den største
tidlige gambekomponist. Han udviklede gambeteknikken, tilføjede en syvende streng til basgamben
og udgav 180 stykker for dette nye instrument. Hans
musik ignorerer gængse satstekniske regler og indeholder kvintparalleller og uventede dissonanser. Om
hans søn Mr. de Sainte-Colombe, le fils ved man
ikke meget andet, end at han boede i England.

Le Sieur de Machy (1665-1692) etablerede spillestilen
for den syvstrengede gambe og skrev i style brisè – en
lutinspireret stil med brudte akkorder.
Den sidste store gambekomponist var tyskeren Karl
Friedrich Abel (1723-1787). Udtrykket i Abels musik
er let, og stykket ved denne koncert er atypisk for
ham ved at være i mol.
Læs om Marais v. koncerten søndag kl. 14.00

Kommende sæsonkoncerter
24. september kl. 15 i Frydendal kirke
Tudor 4 U
4. december kl. 16 i Herlufholm kirke
Camerata Øresund laver Messias
9. marts 2017 kl. 20 i Ridehuset
Escarramán, en tegneserieopera med Via Artis Konsort
Maj 2017 - Camerata Øresund
solist Marcus Mohlin – Bach cembalokoncerter

20. august kl. 12:00, Sct. Peders Kirke
Ensemble fra Svalereden

Fransk kormusik v. Bjørn Andor Drage
Nicolas du Grigny
Kyrie - Dialogue sur les Grands Jeux
Premier Sanctus en taille à 5				
Recit de Tierce pour le Benedictus			
Dialogue de Flûtes pour l´Elévation			
Ave maris Stella - Dialogue sur les Grands Jeux
Charpentier - Litanie de la vierge H83
Nicolas de Grigny (1672-1703) var organist. Han
levede kort, og af hans produktion er kun bevaret en
samling på 42 orgelværker – Premier livre d’orgue –
til liturgisk brug. Ikke desto mindre betragtes denne
‘første orgelbog’ som et højdepunkt i fransk barokorgelmusik. Grigny udnyttede orglets pedalværk og
kontrasterende klangfarver i hidtil uhørt grad. Han
skrev blandt andet femstemmige fugaer.
Læs om Charpentier i omtalen af koncerten lørdag
kl. 20.30

OBS: kl. 13.45 - Pilgrimsvandring til Herlufsholm
Se Bagsiden af programmet

20. august kl. 17:00, Sankt Mortens Kirke
Camerata Øresund, Peter Spissky
French baroque in ’Scandinavish’

From the periphery of le Roi du Soleil
J. H. Roman – Sinfonia in e
(Roman’s dream: some HANDEL)
Made in Denmark
J.A. Scheibe – Sinfonia in B
(Scheibe’s nightmare: some BACH)
One festive day in Stockholm, 1681
J. B. Lully – Le triomphe de l’amour (Suite)
One tragic day in Copenhagen, 1689
P. Verdier – Lamento
Polska or Courante ?
J. H. Roman – Golovinmusiken (1728)

20. august kl. 15:00, Herlufsholms Kirke
L’accademia Dei Dissonanti (F)
Solist: Anne Magouët (F)

Charpentier/Molière - Le mariage forcé
(extrait: La la la la Bonjour - O, la belle symphonie)
Anonyme XVIIe/Van Eyck - Eerste Licke-Pot
(Lorsque je mouille)
Anonyme XVIIe/Van Eyck - L’air de Lanterlu
Lambert - Vos mépris chaque jour Lully/Hotteterre Dans ces déserts paisibles
Lambert - Par mes chants Charpentier
- Sans frayeur dans ce bois
Charpentier - Auprès du feu l’on fait l’amour Anonyme XVIIIe - Sûre de ta foi/Ton hautbois me plaît
Destouches - Musette de Callirhoé
De Bousset/Hotteterre - Pourquoi, doux Rossignol
Charpentier - Ayant bu du vin clairet Charpentier
- Profitez du printemps
Rénier - J’allois faire vendange
Lully - Bacchus veut qu’on boive

Airs sérieux et à boire
Airs sérieux et à boire betyder ‘seriøse sange og
drukviser’ og var en populær genre i barokken.
Flere af komponisterne var sangere – en art singersongwriters. Michel Lambert (1610-1699) var også
skattet sanglærer, og hans melodiøse sange fik stor
betydning for udviklingen af fransk opera. André
Cardinal Destouches (1672-1749) skrev operaer og
udviklede brugen af orkestrets klangfarver til dramatiske formål. Jean-Babtiste Drouard de Boussets
(1663-1725) Pourquoi, doux Rossignol (Hvorfor, søde
nattergal?) er, typisk for airs sérieux – en kærlighedssang.
Jacob van Eyck (1589-1657) var født blind og var ekspert i kirkeklokkers akustik. De to stykker på denne
koncert er fra hans hovedværk Der Fluyten Lust-hof,
der er en samling på 150 stykker for sopranblokfløjte.
Det er virtuose variationer over tidens populære melodier, og med en samlet spilletid på over tre timer er
det den vestlige musiks længste værk for et enstemmigt instrument. Stykkerne er skrevet til amatører,
men betragtes i dag som teknisk krævende.
Læs om Charpentier i omtalen af koncerten lørdag
kl. 20.30

20. august kl. 20.30, Sct. Peders Kirke

Festival Orkestret dirigeret af Jordi Savall
Pre-Concert talk kl. 19.15

Lully - Suite instr. fra Alceste
Charpentier - Nuit (H.416)
Stabat Mater pour les religieuses
Rameau - Suite fra Les Indes Galantes
Charpentier - ‘Te Deum’
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) var udover
sin komponistgerning også en anerkendt musikteoritiker. Trods en strålende karriere blev han efter
efter sin død helt glemt, men genopdaget i det 20. århundrede. I dag betragtes han som en af barokkens
største komponister. Hans store produktion omfatter
føromtalte Airs sérieux et à boire, kirkelig kormusik og operaer. Aftenens to værker viser den store
spændvidde i Charpentiers enkle stil. I Stabat Mater
skildrer han Jomfru Marias sorg ved Jesu kors med
den samme langsomme melodi gentaget i 15 minutter. Te Deum er til gengæld en jublende udadvendt
lovprisning af Gud med trompeter og pauker, og er i
mange satser af forskellig karakter.

Suiten Alceste er fra en tidlig opera af Lully, og
Rameaus Les Indes Galantes er en såkaldt opéraballet, der kombinerer opera og ballet – oprindelig
en let genre, som Rameau dog tilføjede mere tyngde
med sin gennemarbejdede musik.
Læs desuden om Lully i omtalen af koncerten fredag
kl. 16.00 og om Rameau i omtalen af koncerten søndag kl. 16.00.
Pre-talk v. Fhv. formand for Leonnié Sonnings
Musikpris, Steen Frederiksen.
Koncerten optages af DR-P2 og transmitteres
mandag d. 22. august kl. 19.20 i P2-Koncerten.

21. august kl. 14.00, Herlufsholms Kirke
Jordi Savall, Viola da gamba
Luca Guglielmi, Cembalo

Rolf Lislevand, Theorbe & guitar

‘La Viole du Roi Soleil’

Marin Marais
pièces de viole
prélude, muzettes I – II,
menuets I – II, la sautillante
Louis Couperin
passacaille in c major
Mr. de Sainte-Colombe, le fils
fantaisie i e-mol
Marin Marais
rondeau champêtre
sarabande à l’espagnol
les fêtes champêtres
François Corbet
prélude – folies d’Espagne
François Couperin
prélude
muzettes
Jean-Baptiste Antoine Forqueray
la du vaucel
Marin Marais
couplets des folies d’Espagne

‘Solkongen’ var Ludvig d. 14.s tilnavn. Blandt komponisterne ved Solkongens hof var Marin Marais
(1656-1728), som var elev af føromtalte Jean de SainteColombe. Marais var fremtrædende gambist og den
største gambekomponist. Hans fem samlinger af
pièces de viole udgør kernen af repertoire for instrumentet. Stykkerne er for en eller flere gamber med
og uden continuo. Sammenlignet med tidligere gambemusik er hans værker detaljeret nedskrevet – fx
noterer Marais to forskellige slags vibrato og specificerer, hvilke akkorder, der skal brydes.
Lige så stor, som Marais var for gambemusikken,
var François Couperin (1668-1733) for cembalomusikken. Han skrev et væld af musik, der både kan
opføres af solocembalo og små ensembler. Hans stil
blev skelsættende for måden, man skrev for tangentinstrumenter, og komponister som Bach, Brahms
og Ravel har vedkendt sig arven fra ham. Hans far
Louis Couperin (1626-1661) var også betydelig cembalokomponist. Hans virtuose Passacaglia i C-Dur er
bemærkelsesværdigt ved uventet og dramatisk at gå
til c-mol til sidst.
Jean-Babtiste Antoine Forquerays (1699-1782)
musik betragtes i dag som det mest virtuose, der er
skrevet for gamben.

Bliv medlem i NEMF

Vi er mere end 300 medlemmer som mødes
til sæsonkoncerter og arrangementer.
Vi vil gerne være endnu flere for at sikre koncerternes
høje kunstneriske niveau.
Bliv medlem på www.nemf.dk eller meld dig ind hos
billetsælgerne.
Medlemsskab til og med næste festival 17-19. august
2018 koster kr. 200,-

Tak til

Bank Trelleborg Fonden, Wilhelm Hansen Fonden,
Oticon Fonden, Gnistens Mindefond, Brand Af 1848
Fond, Bikubens Fusionsfond Næstved, Mærk Næstved,
Næstved Kommunes Kulturudvalg, Statens Kunstfond,
Augustinus Fonden, Advokat Lars Henriksen

21. august kl. 16.00, Sct. Peders Kirke
‘Grand Finale’

Dir. Peter Spissky – Solist: Nicholas Mulroy

Jean-Philippe Rameau
Ouverture (Platee)
Ariette badine: Que ce sejour est agreable (Platee)
Orage (Platee)
Air pour des fous gais et des fous tristes (Platee)
Ah! faut-il, en ce jour, perdre tout ce que j’aime
(Hippolyte et Aricie)
Rigaudon I-II (Platee)
Sommeil de Dardanus (Dardanus)
Lieux funestes (Dardanus)
Chaconne (Dardanus)
Entrée pour les Guerriers (Dardanus)
Entr’acte. Bruit de guerre (Dardanus)
Séjour de l’éternelle paix (Castor & Pollux)
Entrée (Les Boréades)
Tambourin I-II (Dardanus)

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) er den franske
senbaroks mest usædvanlige skikkelse. Ligesom
Charpentier var Rameau også betydelig musikteoretiker. Det var Rameau, der teoretisk beskrev det durmol-tonale system, der opstod i barokken og i tre århundreder var den vestlige musiks grundlag. Rameau
var teknisk mester og ekspert i instrumentation.
Hans revolutionerende musik medførte splittede reaktioner. Tilhængere af Lullys musik var forfærdede
over Rameaus uventede brug af akkorder, der peger
frem mod romantisk harmonik. Andre fandt ham
ikke moderne nok, fordi han skrev i gamle former.
Musikken ved denne koncert er uddrag fra hans
tragèdies en musique. Rameau videreudviklede
Lullys mytologiske og lagde en del af fundamentet
for romantiske opera. Orkestret skildrer følelser og
begivenheder på en måde, der foregriber Wagners
musikdramaer, og Rameau revolutionerer brugen af
orkestrets instrumenter. I Entrée fra operaen Les Boreades er fagotten, der normalt var et basinstrument,
en vigtigt melodinstrument.
Rameau blev husket med stor respekt, selvom musikken i mange år ikke blev spillet. I det 20. og 21.
århundrede har man taget hans værker op igen.
Borgmester Carsten Rasmussen lukker festivalen

Besøg Festivalcentret i Kompagnihuset
Her kan du købe billet eller partoutkort
Festival T-shirt kr. 100,Festival Baretter kr. 150,Festivalcentret har åbent:
Torsdag d. 18. august kl. 10-18
Fredag d. 19. august kl. 10-22.30
Lørdag d. 20. august kl. 10-20
Søndag d. 21. august kl. 12-13 og 17.30-18.30

Næstved Early Music Festival
Artist in residence 2016 Jordi Savall

Information: Tlf. 9387 2478

Pilgrimsvandringer til Herlufsholm

Lørdag 20. august kl. 13.45 - med Henning Jensen
Mødested ved Festivalcentret
Bustransport fra Sct. Peders sognegård kl. 14
Søndag 21. august kl. 12.45 - med Marianne Olsen
Mødested ved Festivalcentret
Bustransport fra Sct. Peders sognegård kl. 13
Reservér venligst plads i bussen på tlf. 9387 2498
Turen er gratis.
grafisk tilrettelæggelse: jspr.graphics

