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Deze nieuwsbrief verschijnt 

weer ietsje later dan ge-

woonlijk, u weet het : wij zijn 

allemaal vrijwilligers, maar intussen kunnen wij u daarom 

wel al de foto’s van onze luitdag 25 november tonen. Er 

is dit komende voorjaar geen luitdag in kasteel de Re-

nesse voorzien, maar wel een Europees luitfestival in 

augustus in Utrecht. Meer daarover op p. 10. 

Verder krijgt u in deze nieuwsbrief nog twee muziekbijla-

gen voor renaissanceluit, in twee totaal verschillende stij-

len. Mag ik nog een warme oproep doen voor uw milde 

steun, nl. het lidgeld voor 2013 vernieuwen indien dit nog 

niet gebeurd is? Verder wens ik jullie een vreugdevolle 

kersttijd en een gezond 2013! 

VVVV    an de redactie 
Greet Schamp 
Vice voorzitster 
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Nous voici en fin d’année et au nom de l’Aca-
démie belge du Luth, nous vous souhaitons 
d’ores et déjà de belles fêtes et une année 

harmonieuse qui satisfera vos désirs. Que, dans ce monde un peu diffi-
cile, cette année soit pleine de lumière, de musique et d’amitié. 
Dans ce numéro vous trouverez principalement le compte rendu de la 
Journée du luth de novembre dernier ainsi que des photos de la ren-
contre. 
Comme nous sommes en fin d’année civile, nous vous demandons de 
bien vouloir renouveler votre cotisation pour 2013, que nous puissions 
continuer à vous proposer toute l’information possible dans nos diverses 
newsletters et organiser une nouvelle Journée du luth où nous nous re-
trouverons avec plaisir. 
L’année qui commence verra aussi le nouveau festival international avec 
son symposium, organisé cette année par les Néerlandais et qui se tien-
dra au mois d’août prochain à Utrecht. Le thème de cette année : "the 
Lute in the Golden Age". Le Festival se tiendra en même temps que le 
Early Music Festival. Nous y serons présents ! 

EEEE    dito 
Christine Ballman 
Présidente 

sponsor 

www.lute-academy.be 
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Raadpleeg onze agenda online om steeds de 

meest recente informatie te vinden 

http://www.lute-academy.be/xlagenda327-nl/  

Consultez notre agenda online pour être tenu au 

courant des dernières informations.  

http://www.lute-academy.be/CMSimple/fr/?Agenda 

AAAA    genda    

Hoe gek moet je zijn om al jarenlang geen platen-
speler meer te hebben, zopas al je LP's te hebben 
weggegeven, en dan ineens toch weer een doos 
met twee langspeelplaten te kopen?  Goed besef-
fend dat je die waarschijnlijk nooit zult horen 
(hoewel fragmenten ervan op YouTube te vinden 
zijn)... 
Het is mij overkomen.  Uiteraard, anders schreef ik 
dit artikel niet.  Voor de som van € 2 kocht ik een 
prachtige, met grijze stof overtrokken doos met 
daarin "L'Orfeo - Favola in musica" van Claudio 
Monteverdi.   Een uitgave van Archiv Produktion 
met als dirigent niemand minder dan August Wen-
zinger, een van de grote pioniers van de oude mu-
ziekrevival (en met een jonge Fritz Wunderlich in 
de rol van Apollo!)  Het begeleidend orkest is de 
"Instrumentalkreis der Sommerlichen Musiktage 
Hitzacker 1955".  Geef toe, zoiets kan je toch niet 
laten liggen ?  Bovendien is er het zeer verzorgde 
tekstboek met daarin een aantal - weliswaar af-
schuwelijke - kleurenlitho's die het verhaal illustre-
ren.  Welk een budgetten moet men in die tijd ge-
had hebben ! 
En als kers op de taart zat er nog een apart kaartje 
bij, dat alleen al twee euro meer dan waard is.  Met 
Deutsche Gründlichkeit toont het aan één kant alle 
(maar dan ook àlle) details over dit nu overbeken-
de werk;  vb.:  "Aufnahme - Ort: Hannover / Raum: 
Beethoven-Saal / Datum: 25-30.7.1955".  En aan 
de andere kant staan alle uitvoerders vermeld, en 
(toen al !) de instrumentenbouwers. 
Natuurlijk ging mijn aandacht onmiddellijk uit naar 
eventuele luit- of theorbespelers.   Tenslotte 
schreef ik ooit voor dit tijdschrift een artikelreeks 
over "pioniers van de luitrevival".  Ik verwachtte 
dan ook om Walter Gerwig vermeld te zien, dé pio-
nier in Duitsland in de jaren vijftig van vorige eeuw,  
maar dat was niet het geval.  Deze Orfeo had in de 
continuo-groep (naast ondermeer een Erard pe-
daalharp) twee chitarrones, beide gebouwd door 
Hans Jordan naar een model van Tieffenbrucker.   
Deze Hans Jordan bouwde onder impuls van Ger-
wig renaissance- en barokluiten van hoge kwaliteit, 
die destijds  zeer gegeerd waren.  En wie bespeel-

de toen, midden jaren vijftig, al chitarrone ? 
De eerst vermelde is Gerd Ochs.   Zij was een 
Duitse muziekpedagoge die talloze bewerkingen 
maakte voor "huismuziek" ensembles.  Tot haar 
publicaties behoren ondermeer "Das neue Musi-
zierbuch für instrumentales Zusammenspiel in 
Schule und Haus" en "Musik der Gotik, sechs Stüc-
ke aus dem 13.-15. Jahrhundert".  Of zij een doch-
ter was van de beroemde koordirigent Siegfried 
Ochs, heb ik niet kunnen achterhalen. 
De tweede chitarronespeler heette Fritz Seide-
mann.  Over deze man is nog minder informatie te 
vinden;   hij maakte deel uit van de Capella Lip-
siensis, een oude muziekensemble gesticht in 
1955.  En net als Ochs is ook hij vooral bekend als 
pedagoog.  Maar korte titels als "De gevaren van 
zes snaren" waren aan die oude Teutonen niet be-
steed... de bekendste publicatie van Seidemann 
heet "Wir singen und musizieren : Sammlung sorbi-
scher Kinderlieder für die musikalische Bildungs- 
und Erziehungsarbeit in den Kindergärten des 
zweisprachigen Gebietes; mit einer Unterweisung 
im Gitarrespiel". 
Hoe dan ook, als ik de Orfeo wil beluisteren leg ik 

een hedendaagse opname in mijn cd-speler.  Maar 

die oude fonoplaten koester ik, en wil ze voor geen 

geld ter wereld meer missen ... 

OOOO    ver een oude Orfeo 
Jo Van Herck 

Luit van Hans Jordan Markneukirchen, was een be-

kend centrum van (oude) instrumentenbouw in voormalig 

Oost Duitsland vlakbij de Tjechische grens 

Markneukirchen



GeluitGeluitGeluitGeluit————LuthinerieLuthinerieLuthinerieLuthinerie    n° 60 12/2012n° 60 12/2012n° 60 12/2012n° 60 12/2012    p. p. p. p. 3333    

LP Orfeo uit 1955: solisten en instrumenten 

Markneukirchen 
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Je ne connais qu'une chose qui soit plus agréable que jouer du luth, c'est jouer en duo avec un autre luthiste. 
 
Ik ken maar één ding dat nog zaliger is dan luit spelen: samen met iemand die je graag ziet  luitduetten spelen.   
In de luitklas van Greet Schamp heb ik heel mooie duetten leren kennen, vaak werd bij een bestaand stuk een tweede stem ge-
schreven.  Ofwel door een tijdgenoot van de componist (vb. Johannes Matelart bij Francesco da Milano), ofwel door een heden-
daags luitspeler (vb. Pascale Boquet bij Marco Dall'Aquila).  
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Ik denk dan al gauw: dàt wil ik ook proberen, je weet nooit of het lukt.  En dus heb ik een tweede stem bedacht bij een Schotse dans 
uit het beroemde Rowallan manuscript.  Een anoniem werk, dus er is alvast geen componist die zich in zijn graf hoeft om te draai-
en… Veel plezier ermee. Jo Van Herck 
 
Dans la classe de Greet Schamp, j'ai appris de très beaux duos, souvent une deuxième voix ajoutée à une pièce existante. Soit par 
un luthiste contemporain du compositeur (par exemple Johannes Matelart pour les fantaisies de Francesco da Milano), soit par un 
luthiste d'aujourd'hui (comme Pascale Boquet pour Marco Dall'Aquila). 
J'ai alors pensé que j'aimerais bien essayer moi-même, on ne sait jamais que cela réussisse. J'ai ainsi tenté d'écrire une deuxième 
voix pour une danse écossaise du manuscrit Rowallan. Une pièce anonyme, donc aucun compositeur ne se retournera dans sa tom-
be! Je vous souhaite du plaisir avec ce duo. Jo Van Herck 



GeluitGeluitGeluitGeluit————LuthinerieLuthinerieLuthinerieLuthinerie    n° 60 12/2012n° 60 12/2012n° 60 12/2012n° 60 12/2012    p. p. p. p. 6666    

GGGG    rote Markt Brussel 
Greet Schamp 

 In de feestzaal op de tweede verdieping van het restaurant de Chaloupe 

d’or of Gulden sloep zag ik dit mooie wandtapijt met luit. 

Van het stadhuis wisten we al dat er op de gelijkvloerse verdieping een 

beeldje van een luitspeler hing, maar nu ik de kans kreeg om op het balkon 

te staan (waar meestal alleen vorstelijke personen toegang krijgen om door 

het volk begroet te worden) ontdekte ik nog meer muzikanten.  

Brussel Grote Markt 

 

Bruxelles Grand Place 

Restaurant Chaloupe d’or 

Hôtel de ville, balcon 
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Frank Schaffels 
schreef ons: 
 
 Château Thierry in de 
Champagne-
streek heeft een mu-
seum gewijdtaan Jean 
De La Fontaine. Je verdwaalt er 
een beetje, want scholen, pleinen, 
avenue's, straten, ze zijn allemaal 
naar hem vernoemd.  
 Er is een klein museumwinkeltje 
aan verbonden, vol fabel-prullaria.  
Daar trof ik deze cd aan : pittige, 
vertelde fabels met begeleiding op luit en theorbe door 
Mauricio Buraglia. Altijd weer de luit gelinkt aan erotiek.  
De CD ligt voor mij onder de kerstboom, dus heb ik deze 
nog niet kunnen beluisteren.  
Je kunt het ook gewoon per mail bestellen, maar het mu-
seum is zeker een bezoek waard.  
 
A great site for lute iconography: 
http://www.klassiskgitar.net/imagesmain.html 
 
Youtube presentation instructions 
Most videos are made with an NLE--nonlinear editor. In 
fact, CDs are made the same way. It just means that the 
data can arranged from files on a disk anyway you want. 
If you don't have an NLE, you can get one from Magix 
(inexpensive, very good, same professional music engi-
ne as Sequoia/Samplitude) Abobe "Elements" (slightly 
more expensive, lots of built in features but somewhat 
oversimplified) Sony Vegas (more expensive, pro featu-
res) or Adobe Premiere Pro (what the pros use). I don't 
recommend the others for long and complicated 
reasons. 
Anyway, on your NLE, you drop in a soundtrack on the 
audio time line, then drop in your "photos" of the score 
on the video time line which runs along with the audio 
time line. It is sort of like a "Burma Shave" 
 commercial. IF you are old enough to have seen Burma 
Shave, Ack. These images can be any format, like 
JPEG, TIFF or even photoshop PSD files. 
If you are using Score, Finale, etc for your score, simply 
export your pages as tiffs, jpegs, etc. If your music editor 
does not have an easy to use export crop feature, I re-
commend changing the paper size of your score to 16x9 
cm or inches, doesn't matter, it is the ratio that is impor-
tant. Technically, you want 1920x1080 pixels. Then your 
photos of your pages will be the right size. 300 dpi is 
plenty. If you want the   music to float, use a photo for-
mat that supports transparency, like Gif--if the music 
floats over another image. For paper, find some nice real 
paper images and float the music over the paper. You 
can also usethe cheesy built-in paper of Score, some of 
them are OK. 
Then drop your pages on the timeline where you want 
them in the music. If desired, add transitions for "page 
turns". Here is a very basic oneI did some time ago, I 

photographed an old sheet of paper and put the music 
over it. You can do much more complex things as well, 
including scrolling. 
http://youtu.be/xSQgvuxlvzc?hd=1 
When done, export as H264 (MP4) 1080p progressive 
with minimum 256 bitrate for the audio track. You can 
then stream this from your  dedicated server, if you have 
a server, or upload it to Vimeo or YouTube. David Tay-
lor 
 
I just received a message that the Hainhofer manu-
scripts are available online: 
http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss%2F18-7-aug-
2f&pointer=0 
http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss%2F18-8-aug-
2f&pointer=0 
 
The book of Joachim Lüdtke on the Hainhofer lute 
books is available online, too: 
http://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fontsize.1/object/
display/bsb00046906_00001.html?subjectSWD_f=%
7BHainhofer%2C+Philipp%
7D&qt=dismax&hl=false&valueA=Englisch&mode=comfo
rt 
or VERY cheap on paper at:http://digi20.digitale-
sammlungen.de/de/fontsize.1/object/display/
bsb00046906_00001.html?subjectSWD_f=%
7BHainhofer%2C+Philipp%
7D&qt=dismax&hl=false&valueA=Englisch&mode=comfo
rt 
Enjoy! Andreas Schlegel 

Strings 
Zedler: The 64 volumes were published between 1732 
and 1754, vol. 33 describing interesting things on the 
topic of "saite", like the process of manufacturing, diffe-
rent colours and materials. No loading, I'm afraid, but 
overspuns, though they seem to serve as a kind of je-
welery thread... 
http://mdz10.bib-bvb.de/~zedler/zedler2007/index.html 
Anyway, I seem to remember Tim Crawford citing in Bre-
men recently an article in an encyclopedia for ladies, 
explaning a lute to be strung with gut strings overspun 
with silver (Leipzig? first half of 18th cent.?). 
Regards Stephan Olbertz 
The lexicon, dated 1715, is available with this link: 
http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/ae-12 
Andreas Schlegel 
 
Masquerade by Veterum Musica 
Our new album Masquerade is out! You can listen to and 
download it here . 
If you'd like to buy a physical CD you can do so in our 
new online shop here . If you're considering buying multi-
ple copies (as Christmas presents etc...) then please 
send us an email and we'll do you a special discount.   
Poeticall Musicke <veterummusicarecords@gmail.com> 

RRRR    umeurs Geruchten @ Internet 
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CCCC    d’s    

Recall Gilbert Isbin 
Een cd met veel sfeer, een heel aparte insteek om 
de luit te leren kennen in combinatie met de contra-
bas. De donkere kleuren van de pizzicati van de 
bas ondersteunen de melismen van de luit. Gilbert 
Isbin bespeelt een kopie van een Wendelio Venere 
model uit 1592, gebouwd door Dirk De Hertogh. 
Voor wie eens een andere soort luitmuziek wil ho-
ren, zie ook de rubriek nieuwe muziek voor luit. 
Www.pfmentum.com   Cd 073 
De CD kan besteld worden voor 15 euro 
(postkosten inbegrepen)   
bij gilbert.isbin@telenet.be  
 

Ciaccona Timothy Burris 
J. de St Luc, S.L. Weiss, G. Zamboni, R. de Visée, 
G. Muffat & J.S. Bach 
Total playing time 54:33 
Instruments R. Berg strings D. Larson 

Deze cd in eigen productie bewijst nog maar eens 

het meesterschap van Timothy Burris op de barok-

luit en theorbes, heel doordacht met tegelijkertijd 

veel gevoel en rekening houdend met de vereiste 

stijl brengt hij al deze verschillende ciaccona’s op 

een zeer boeiende manier. Soms kan een verzamel 

cd rond één bepaald thema wat te veel uit hetzelfde 

vaatje tappen maar door deze keuze van verschil-

lende componisten ontstaat er een waaier aan mu-

ziek uit verschillende 

landen. Het bevat ook 

een opname van een 

Chaconne van onze 

landgenoot Jacques St 

Luc, wiens muziek het 

zeker verdient verder 

geëxploreerd te worden. 

CDBaby.com  www.baroquelute.com 

LUZ DEL ALVA 
Spanish Songs and Instrumental 
Music of the Early Renaissance 
La Morra 
Arianna Savall, voce, harp, drum 
Petter Johansen, voce, fiddle, drum 
Corina Marti, flutes, harpsichord 
Michal Gondko, vihuela de mano, 
gittern, lute, drum 
Tore Eketorp, vihuela de arco 
The reign of the Catholic Monarchs - 

corresponding to the last decades of the 15th and 
the first decades of the 16th century - laid the foun-
dation for Spain's power and prosperity in Early Mo-
dern Europe. Those were the days of Christopher 
Columbus’s expeditions, but also the days of the 
War of Granada and the expulsion of Jews from 
Spain… This stormy period in Spanish history has 
left a rich musical legacy. An essential part of it is 
the vast repertoire of Spanish secular art song writ-
ten to amatory, political propaganda, philosophical 
and devotional texts. 
Most of this repertoire was written down in the ma-
nuscript widely known as Cancionero Musical de 
Palacio. 
With more than 450 pieces composed over several 
decades by several generations of both identified 
and anonymous composers, Cancionero Musical 
de Palacio ‘towers above every other secular mo-
nument of Spanish Renaissance musical his-
tory’ (Robert Stevenson).  
Arianna Savall, Petter Johansen, Corina Marti, 
Michal Gondko and Tore Eketorp join forces to 
bring their public the gems of this madly beautiful 
music, which - according to the contemporary wit-
ness - was once ‘all the rage’ among members of 
the aristocratic society of the Early Renaissance 
Spain. An extremely "easy-to-the eargoing" pro-
gramme, with Arianna Savall's touching singing co-
ming straight from the heart. 
Ramee RAM1203 
 
DVD Cellosuites Bach voor theorbe bewerkt en 
gespeeld door Stefan Lundgren met dans door 
Melanie Poser 
2 dvd’s 22€ 
Bijhorende partituur in tab voor theorbe 40€ 
Six cellosuites J.S. Bach Lundgren Edition, Mün-
chen 2004 
Www.luteonline.se  
 
Michel Cardin: Scottish Baroque music   
The last time I came over the Moor 
also on http://www.youtube.com/watch?W8RQXVaMxwI 
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LLLL    ute day 17 november 12 in Londen 
Greet Schamp 

Eigenlijk ben je met de Eurostar verbazend snel in Lon-
den, nauwelijks twee uurtjes sporen, zo kon ik de bijeen-
komst van de Engelse Lute Society op 17 november j.l. 
bijwonen en nog combineren met een bezoek aan de 
British Library, een gloednieuw gebouw, dat pal naast het 
St Pancras station gelegen is, waar de trein arriveert. 
Zoals u elders al kon lezen, ben ik bezig met onbekende 
luitmanuscripten uit de universiteitsbibliotheek van Gent, 
zo kreeg ik in de BL de kans om het Botniamanuscript te 
consulteren. 
 De Engelse luitdag, het is eigenlijk een maandelijkse 
bijeenkomst, had dit keer de transitionele stemmingen als 
onderwerp, wat mij uiteraard erg boeit. 
Het begon met een ontvangst met instantkoffie of Engel-
se thee waar jarenlange luitvrienden mekaar begroetten, 
ik zag er o.a. Paul Rans die vanuit zijn woonplaats in 
Dorset kwam, Michael Lowe, Stephen Gottlieb, David 
van Edwards, John Robinson. Er was ook internationaal 
gezelschap, waaronder Nigel North (weliswaar incognito) 
en luitspelers uit Zwitserland en Duitsland. 
Andreas Schlegel, bekend als auteur van het boek ‘The 
lute in Europe’ mocht de spits afbijten met een lecture 
recital getiteld: ‘Swiss soldiers in Paris: music in accords 
nouveaux instead of yodelling’. Hij schetste de langzame 
ontwikkeling vanuit de vieil ton (renaissancestemming) 
naar de accords nouveaux waar  zelfs onze Joachim van 
den Hove zijn steentje toe bijdroeg ( Berlin en Scheele 
Ms). Hij lardeerde dit met fragmenten uit Zwitserse ma-
nuscripten (Basel, Bern, Zürich), gespeeld op een au-
thentieke luit uit de 16e eeuw. Ik onthield ook nog dat de 
basruiter niet door Weiss zou uitgevonden zijn maar 
reeds in 1610 opduikt op een schilderij ‘De vijf zintuigen’ 
van Jan Cossiers. 
François Pierre Goy kon door ziekte jammer genoeg zelf 
niet aanwezig zijn, maar zijn Powerpoint werd gebracht 

door een 
Engelse 
vrijwilliger. 
Een com-
pleet over-
zicht van het repertoire in de nieuwe stemmingen, statis-
tieken omtrent het frequent of niet voorkomen van be-
paalde titels als Courante, sarabande, op de database 
www.accordsnouveaux.ch kan u het allemaal nalezen. 
De neerslag van beide lezingen wordt ongetwijfeld nog 
gepubliceerd in ‘The Lute News’. De lezingen werden 
afgewisseld met drie concerten: het eerste had als thema 
‘1616’ het jaar van de vroegtijdige dood van de Engelse 
kroonprins Henry (hij werd slechts 18). De treurmuziek 
gecomponeerd bij deze droeve gebeurtenis door 
Dowland, Gibbons en Thomas Vautor werd mooi ge-
bracht door een kwartet waar beide sopranen elk nog 
een instrument bespeelden, viool en luit, een gambiste 
en luitist Din Ghani. 
Martin Eastwell vervolgens bespeelde een 12 korige luit 
in verschillende ‘flat and sharp’ stemmingen met muziek 
van J. Gaultier, N. de Merville, F. Dufault en F de Chan-
cy. Hij speelde telkens eigengeschreven preludes om de 
overgang van de éne naar de andere toonaard te verge-
makkelijken, opdat het voor de luisteraar minder abrupt 
zou overkomen. Zijn originele stukken pasten wonder-
mooi in het geheel qua stijl. 
Sigrun Richter, besloot de luitdag met het hoofdconcert 
en had daarvoor ook een bijzonder  programma rond het 
thema van ‘Les Accordss Extraordinaires’  samengesteld. 
Suites van F. Dufault, P. Gaultier en R. Mezangeau, ze 
heeft trouwens net een nieuwe cd uit met dit repertoire. 
Het was een rijkgevulde dag waar ik met veel plezier op 

terugkijk. 

EEEE    ditions    

The lute society Music Editions: 
Twee nieuwe uitgaven gecomponeerd  
door Matthew Leigh Embleton: 
Journey in D minor 
Suite in drie delen: Introduction, The persuit en Looking 
Skyward 
En Nocturnes in d minor & e minor 

Beide uitgaven zijn zowel voor barokluit als voor 7 korige 
renaissanceluit bedoeld, maar kunnen uiteraard niet sa-
men uitgevoerd worden wegens het halve toonsverschil 
tussen A=440’ of 415’. 
Mijn leerlingen hebben de stukken uitgeprobeerd en 
vooral het eerste deel van Journey is idiomatisch ge-
schreven voor de renaissanceluit, een mooie sfeermu-
ziek, de andere stukken vallen niet zo meteen prettig on-
der de vingers, wellicht is dit te wijten aan het feit dat 
men nooit tegelijkertijd voor twee verschillende stemmin-
gen goed kan doen.  Met de huidige tabulatuurprogram-
ma’s is het omzetten het spreekwoordelijke “fluitje van 

een cent” maar voor de speelbaarheid heeft men andere 
troeven nodig, eerst en vooral het praktisch uittesten 
door te spelen en te evalueren of het speelbaar is. Uiter-
aard kan het ook technisch grensverleggend bedoeld zijn 
door de jonge componist. 
Www.lutesoc.co.uk 

Six cellosuites J.S. Bach Lundgren Edition, München 
2004 nu ook met dvd zie cd rubriek partituur 40€ 
Www.luteonline.se  
 

Gilbert Isbin: zie ook muziekbijlage p. 14-15 

Reflections: 20 contemporary Lute compositions,  
Lantro Music 14€ 
 https://www.youtube.com/watch?v=pmXgD3aAIdE 
The lute society Music Editions: 
10 compositions for solo lute volume 2, 6€ 

Www.lutesoc.co.uk 
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Dear Lutefriends, 
  
The whole Festival is between August 23rd and Septem-
ber 1st. We did not decide yet when the Lute Festival 
starts exactly, but it will end on September 1st. 
Below you find an overview of the programme. 
  
Symposium 
Depending on the number of contributions the Lute Sym-
posium ( subject “the Lute in the Golden Age”) will take 
one or two days.  
  
Lute Festival, lessons, presentations, exhibition, 
children’s programme, sales exhibition 
The festival will include concerts organized by the Early 
Music Festival Utrecht, master classes, speed lessons 
for people  that would like to try a lute and a concert for 
children (and their parents). There will also be presentati-
ons of the new Vallet facsimile, a (popular) book about 
the lute in the Golden Age, with which we hope to reach 
a wider public. We also hope to present the collected 
works of Joachim van den Hove edited by Jan Burgers. 
The Catharijneconvent museum in Utrecht will organize 
an exhibition of Early Music prints, including Vallet. 
Lute makers and publishers are invited for the general 
three-day Early Music sales exhibition during the festival. 
The Lute Societies will have room to present themselves 
and their publications etc. free or charge, for one day.  
We will invite a lute maker to show the public how a lute 
is made. 
  
Main programme Early Music Festival 
For the concerts organized by the Early music Festival 
there is still room for suggestions.  
  
Fringe 
In the Early Music Festival there is a fringe series, in 

which young professional players can give a concert (45 
minutes). For information about the Early Music Festival 
Utrecht, the concerts they organize and the fringe series 
you can look at their website: www.oudemuziek.nl 
  
  
Contribution Lute Societies 
International Lute Orchestra 
We would like to replicate the International Lute or-
chestra as in Vicenza in April this year. (You can find this 
on You Tube). So we would like to invite as many play-
ers as possible to participate. 
We will send more information at a later time. 
  
Contemporary Music 
Another thing we would like to organize is a combined 
concert -discussion about contemporary music for the 
lute. Several Lute Societies published some music, but 
we rarely hear any. 
The question is what we should do, to make the lute not 
just an Early Music instrument, but also a contemporary 
instrument in order to attract more (young) people.  
We will ask a non-lute player to lead this meeting. If you 
have any suggestions for a speaker or player for this, 
please let us know. 
  
I’m looking forward to your reply and hope we will be 
able to organize a memorable festival. 
  
Best wishes to all of you, 
  
Ciska Mertens 
voorzitster 
Nederlandse Luitvereniging 
cmertens@worldmail.nl 

vvvv    ierde Europese Luit Festival Utrecht augustus 2013    

De stand van de Belgische Luitacademie 
Deze uitgaven zijn nog steeds verkrijgbaar,  
consulteer de website voor prijzen 
www.lute-academy.be 
 
 
Le stand de l'Académie belge du Luth 
Ces éditions peuvent toujours être obtenues 
Consultez notre site pour les prix  
www.lute-academy.be 
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LLLL    uitdag 25 november 2012 

Jan Mertens 

Sinds september volg ik luit aan de academie 
van Mortsel en daarom vroeg lerares Greet 
Schamp me mee naar de landelijke luitdag. De 
eerste blind date van de dag verliep meteen 
vlot. Ik had met enkele andere leerling-luitisten 
afgesproken in het station van Berchem, zodat 
de reis voor mij wat minder eenzaam zou ver-
lopen. De gesprekken gingen natuurlijk niet 
enkel over het weer. Jo en Noor spelen in het-
zelfde consort, kwam ik te weten.  
Eenmaal aangekomen, zag ik de prachtige 
theorbes, luiten en barokgitaren die door de 
verschillende bouwers tentoongesteld waren. 
Al gauw werden we verwelkomd door Greet, 
die ons ook uitnodigde alvast wat mee te spe-
len in groep. Voor een eerstejaars viel dit niet 
altijd mee,  in het tabulatuur lezen ben ik nog 
wat traag, maar even later vlotte het weer be-
ter, en ik mocht de rijke samenklank van de 
verschillende luitstemmen ervaren. Prachtig! 
Christine Ballman en Ariane Renel brachten 
op treffende en heel duidelijke manier de spe-
ciale luitmuziek in onze streken naar voor en 
verklaarden heel precies de verschillen tussen 
de werken van Van den Hove en die van Val-
let. Christine documenteerde met luitspel tij-
dens de uiteenzetting. Daarna speelde ze van 
elke componist een volledig werk.  Om stil van 
te worden.  
Tijdens de middagpauze leerde ik Gilbert 
Isbin kennen, componist-luitist en een heel 
sympathiek en boeiend man. Men komt er ook 
vrienden van vroeger tegen, zoals Alma 
Ooms.  
En dan kwam er het concert met Pénélope 
Maravilhas. Voor mij een revelatie! En een be-
wijs voor mij dat oude muziek niet gerelateerd 
moet zijn aan de derde leeftijd. Haar luitspel 
ervoer ik als vurig en lieflijk tegelijk. Maar dat 
is natuurlijk persoonlijke smaak… Waar 
Pénélope in het tweede deel samenspeelde 
met traverso en gamba, kwam naar mijn aan-
voelen de traverso niet voldoende uit. Ik zou 
voor tenorblokfluit geopteerd hebben bij dit 
stuk.  Daartegenover was het bisnummer per-
fect in balans en iedereen kwam er heel mooi 
aan bod.  
Tenslotte kwam Greet Schamp getuigen over 

haar vondst van originele handschriften en ta-
bulaturen voor luit, voor cister en voor harp. 
De aparte plaats die de cister in onze contrei-
en innam werd toegelicht en ook bespeelde 
Greet zelf een diatonische cister met  een 
pluim als plectrum. De zoektocht wordt voort-
gezet! 
Na de ‘teatime’ ben ik wegens andere muzika-
le verplichtingen weggegaan, maar niet zonder 
uitwisseling van gegevens en afspraakje te 
hebben vastgelegd.  
Het was een aangename en warme ervaring. 
Echte jonge jeugd was er niet, maar behalve 
dat waren alle leeftijden vertegenwoordigd. Ik 
voelde me onmiddellijk opgenomen, hoewel ik 
nog heel onhandig ben met het instrument. Als 
ik gekund had, was ik zeker langer gebleven. 
Ik heb er nog meer goesting van gekregen om 
hiermee verder te doen! 

  
 

Jo, Noor, Annick, Marion…...Françoyse 
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Pénélope Maravilhas, & guitare théorbée getheorbeerde gitaar 

 

Jo, Noor, Christine, Greet, Frank, René, Françoyse 

V.l.n.r. Greet, Frank, René, 

Françoyse, Jan, Christine 

Barokgitaar van Toon Lauwers 

Barokgitaar van Dirk De Hertogh 

Ariane Renel 
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La journée du luth a commencé comme d’habitude 
par le montage de l’exposition des luthiers. Renzo, 
toujours bon premier, accompagné de son asso-
ciée, suivi de Dirk de Hertogh, de notre fidèle Wolf-
gang Früh et d’un jeune luthier venu présenter de 
belles guitares Toon Lauwers. 
Tout le monde rafraîchi par le café-thé traditionnel 
était dès lors prêt à attaquer le jeu d’ensemble ap-
paremment attendu par tous. Ce fut un moment 
bien convivial.  
La première conférence était assurée par Ariane 
Renel accompagnée de Christine Ballman au luth. 
Ariane nous a montré, avec son sens pédagogique 
habituel, les différentes caractéristiques de deux 
fantaisies, l’une de Joachim van den Hove, l’autre 
de Nicolas Vallet. Deux auteurs publiés dans les 
anciens Pays-Bas au tournant du 17e siècle et à la 
charnière de deux écritures, de deux styles. Il en 
est ressorti que van den Hove a une écriture beau-
coup plus polyphonique que Vallet. Il reste proche 
de l’écriture vocale avec toutes les difficultés tech-
niques pour le luth inhérentes à ce type d’écriture. 
Vallet a une écriture nettement plus aérée et qui 
met le luth en valeur. Il se tourne résolument vers 
la musique instrumentale. Christine a interprété les 
deux pièces, puis joué quelques caractéristiques de 
l’écriture avant de les rejouer avec l’acquis du com-
mentaire d’Ariane qui les remettait en perspective.  
Le concert de Pénélope Maravilha se tenait dans la 
salle de bal après le « vin de l’amitié » et le repas 
de midi pris en bavardant et en échangeant les der-
nières potins luthistiques. 
Pénélope est d’origine brésilienne et a un parcours 
déjà riche. Elle nous a fait un grand panorama du 
luth et de la guitare dans le domaine de la musique 
de danse, mais plutôt de la musique de danse non 
fonctionnelle, la danse de concert. Elle a commen-
cé par une partie Renaissance dédiée à la musique 
anglaise (l’incontournable Dowland, Cutting et Ba-
cheler) dans laquelle on ne la sentait pas vraiment 
à l’aise mais où elle a montré beaucoup de dextéri-
té. Elle a enchaîné avec Guerau sur la guitare ba-
roque. Après cinq minutes de pause (accord des 
instruments oblige, elle a joué de la guitare, du luth 
renaissance et baroque, et de la guitare théorbée), 
elle a entamé la partie luth baroque. Une très belle 
suite de Weiss jouée avec finesse, suivi du concer-
to de Lauffensteiner accompagné par André 
Cortesi au traverso et Frederik Hildebrand à la viole 
de gambe. La guitare théorbée a séduit tant par le 
coup d’œil que par la sonorité. Un beau bis du trio 
nous a fait découvrir encore une jolie chacone. On 
le voit, un programme ambitieux donc, dans lequel 
Pénélope nous a montré beaucoup de facettes de 

son jeu et de belles qualités, mais un programme 
peut-être un peu trop ambitieux pour son propre 
confort.  
La journée s’est clôturée par la conférence de 
Greet Schamp qui nous a enfin fait découvrir ses 
manuscrits de Gand sur lesquels elle travaille de-
puis un moment. Elle avait amené un cistre diato-
nique et deux luths accordés différemment, sur les-
quels elle a joué des extraits des manuscrits, nous 
faisant découvrir des répertoires bien différents. Le 
sujet promet d’être intéressant. On lui souhaite de 
continuer dans ces recherches bien captivantes. 
Pour ceux qui veulent en savoir plus ou se rafraî-
chir la mémoire, n’oubliez pas de lire son article 
dans le yearbook. Celui-ci comporte également le 
sujet traité par Ariane. De quoi prolonger agréable-
ment cette journée. 
Et chacun de retourner dans son foyer enrichi par 
cette belle journée. 
Merci à l’académie qui nous a une fois de plus prê-
té ses beaux locaux qui mettent si bien la musique 
ancienne en valeur ! 

 JJJJ    ournée du luth 25 novembre 2012 
C. Ballman 
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Hierbij Larded With Sweet Flowers u kan ook een mp3 (midi) verkrijgen op aanvraag 

Het boek kan besteld worden bij Lantro voor 14 euro info@lantromusic.be  

http://www.lantromusic.be/index.php?page=Catalogue   (lute intikken op instruments) 

De CD kan besteld worden voor 15 euro (postkosten inbegrepen)  bij gilbert.isbin@telenet.be  

 

Une version mp3 (midi)de Larded With Sweet Flowers peut être obtenue sur demande. 
Le livre se commande chez Lantro au prix de 14 euros 
adresse: info@lantromusic.be 
 
Le CD coûte 15 euros, s'adresser à Gilbert Isbin: gilbert.isbin@telenet.be 
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De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,  

17 Av. Dr. Decroly, 1180 Bruxelles-Brussel 

IBAN BE53 3101 2936 5653         Bic: BBRU BEBB  

mededeling: 
Hernieuwing lidgeld 2013 

- 25.00 EUR (België)  

- 30,00 EUR (Buitenland)  

- 30,00 EUR of meer (erelid) 

- 10,00 EUR (student)  

- 10,00 EUR (electronisch lid alleen de 4 epost 

nieuwsbrieven)             te storten op rekening: 

communiqué : 
Cotisation 2013 

- 25,00 EUR (Belgique)  

- 30,00 EUR (étranger)  

- 30,00 EUR  ou plus (membre d’honneur) 

- 10,00 EUR (étudiant)  

- 10,00 EUR (E-membre, seulement newsletter 

par courriel) versez sur le compte :  

De Belgische Luitacademie is een feitelijke vereniging 
die als doel heeft contacten te leggen tussen de  
luitliefhebbers in België. 
 

L’Académie belge du Luth est une association de fait 
dont le but est de favoriser les contacts entre les  passion-
nés du luth en Belgique.  

Secrétariat-Secretariaat & Rédaction -Redactie : 
 
Greet Schamp 
Prins Boudewijnlaan 133, B-2650 Edegem 
tel & fax : 03 289 01 19 
E-mail : contact@lute-academy.be 
Internet site : www.lute-academy.be 
Compte bancaire / Bankrekening : 310-1293656-53 
 

Les articles publiés n'engagent que la responsabilité de leurs 
auteurs . 
De artikels verschijnen onder de verantwoordelijkheid van de 
auteurs. 
 
Uiterste inzenddatum van copy voor de nieuwsbrief van 
maart is 1 februari 
Avant le 1 Février on doit recevoir vos annonces pour 
Mars 

YYYY    earbook 2012 

We danken allen die reeds hun lidgeld gestort hebben. Mag 

ik echter aan alle anderen een oproep doen om het lidgeld 

voor 2013 te betalen of geef gewoon een permanente jaar-

lijkse opdracht aan uw bank.  

Indien u niet zeker bent of u al betaald hebt voor 

het lopende kalenderjaar, stuur dan een mailtje naar 

ons, de penningmeester Ariane Renel, kan het u al 

dan niet bevestigen. 

Wie lid is krijgt 4 X per jaar de electronische 

nieuwsbrief, zoals deze met nieuwsjes, concerten, 

nieuwe cd’s en uitgaven en het gedrukte jaarboek 

met de meer musicologische artikelen van blijven-

de waarde. 

Dank bij voorbaat, G. Schamp 

Nous remercions ceux d'entre vous qui ont déjà payé 
leur cotisation. Pouvons-nous demander aux autres de 
bien vouloir verser leur contribution pour 2032, ou de 
faire un ordre permanent pour ne plus devoir y songer. 
Si vous n'êtes pas sûr d'avoir payé, envoyez un cour-
riel à Ariane Renel qui pourra vous fournir l'information. 
Les membres reçoivent 4 newsletters par an, comme 
celle que vous lisez pour l'instant avec les nouvelles, 
agenda de concerts,  recension de publications et de 
CDs, ainsi que le yearbook en version papier, qui con-
tient les articles plus musicologiques. 
Merci d'avance!  Christine Ballman 

Het nieuwe Yearbook 2012 is uitgebracht, onze trouwe leden krijgen dit gedrukt op papier . 
Inhoud: 
 

Vergeten muzikaal erfgoed weer doen klinken (newly discovered lute manuscripts) G. Schamp 
Deux luthistes des Ancien Pays Bas, N. Vallet et J. Van den Hove, Ariane Renel 
Dürer en de luit, Godelieve Spiessens 
 
Est le contenu du nouveau yearbook 2012 lequel est sorti. Nos fidèles membres le recevront en version papier. 
 
Above the content of our Yearbook 2012 on request an abstract in english is available of the article about the 
Ghent manuscripts, by G. Schamp. 


