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“La Serenissima”
- flerkors-trylleri fra San Marco

Nu trækker det op til finale-koncerter i Musica Fictas
renaissance-serie, med udenlandske gæster, mange sangere
og store værker.
På søndag i Holmens Kirke byder Bo Holten & Musica
Ficta, i samarbejde med det fremragende kor Jauna Muzika
fra Litauen, på flerkors-trylleri og mangestemmig overdådighed som hos Gabrieli i San Marco. Venetianernes
selvbevidsthed førte til, at de kaldte deres republik ’La
Serenissima’ (’den mest lysende og ophøjede’). Og venetianernes kærlighed til pragt slog naturligvis også igennem
i musikken. Traditionen med først dobbeltkor, siden trippelkor, og til sidst helt op til fire kor, der fra balkonger og
pulpiturer forenedes til overvældende stereofonisk pragt,
spredte sig fra 1500-tallets Venezia, ”La Serenissima” og ud
over hele Europa.
Koncerten er selvfølgelig i første række helliget genrens
berømteste mester, Giovanni Gabrieli, som var kapelmester i Markus-kirken frem til sin død i 1612. Men vi
oplever også hvordan den flerkorige tradition udfoldede sig noget anderleds klingende i Rom, og hvordan
den fik sin ganske særlige blomstring i Spanien, ja selv i Tyskland.
Jauna Muzika vil samtidig benytte lejligheden til at give exempler på den lidet kendte men ikke uefne østeuropæiske renaissancemusik!

Koncert nr. 12 i Musica Fictas Renaissance-serie

Billetter: 120 kr ved døren eller
www.billetnet.dk, tlf 70 15 65 65

La Serenissima!
Venetiansk flerkors-trylleri fra San Marco
& østeuropæisk renæssance
Holmens Kirke, Søndag 29.oktober kl 20.00
Medvirkende:
Musica Ficta (17 sangere), dirigent: Bo Holten
Jauna Muzica /Vilnius (16 sangere), dirigent: Vaclovas Augustinas
Orgel: Søren Christian Vestergaard · Violone: Anders Cornelius

Politiken Plus tilbud 100 kr
ring billetnet 70 15 65 65
Koncerten indgår også i partoutkort
for Copenhagen Renaissance Music
Festival. (700 kr /500 stud) Bestilles
via email:
partoutkort@renaissancemusik.dk

I samarbejde med Copenhagen Renaissance Music Festival : www.renaissancemusik.dk

Kontakt: Eva eller Bo Holten tlf. 35 38 44 83 eva.holten@ficta.dk bo.holten@ficta.dk

Musica Ficta: www.ficta.dk

