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Inleiding  
 
 
'Volta Bianca' bouwt arcades van de oude naar de nieuwe muziek, van Engeland over Italië naar 
Zwitserland, van de renaissance naar het heden. Dit programma will deze schijnbare 
tegenstellingen verenigen en een boog spannen over verschillende perioden en uitdrukkingswijzen. 
Om een zekere homogeniteit te bewaren, is de keuze van oude muziek beperkt tot twee 
componisten: William Byrd en Christopher Tye, en tot één muziekvorm: de In Nomine.  
Daartegenover staat een componist van vandaag, Hans-Jürg Meier, met het achtdelige werk 
volta bianca. In zijn concept wordt de oude muziek in de vorm van intermezzo’s (concerti) 
ingebouwd in de nieuwe compositie. 
Dit concert nodigt uit om stil te staan, klankkamers te verkennen en zich voor nieuwe 
klankervaringen open te stellen. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cortile d’onore  
palazzo ducale, Urbino 

 



Programma 
 
 
Hans-Jürg Meier (°1964)     
volta bianca  (2007, gecomponeerd in opdracht van B-Five) 
 

 
 Preludio Christopher Tye: Sit Fast 
 
 1 cortile d’onore Schönheit und Dauer (künstliche Zusammenfassungen) 
 
 Concerto I William Byrd: In Nomine 
 
 2 scala d’onore Zahlen gegen Gedanken (Täuschungen der Perspektive) 
 3 salone d’onore (volta bianca) Zahlen gegen Gedanken (Kräfte) 
 
 Concerto II Christopher Tye: In Nomine (Trust/O Lux/Crye) 
  
 4 appartamento della duchessa Bewegungen gegen Linien (Massen) 
 5 appartamento del duca Bewegungen gegen Linien (Profile) 
 6 scala a chiocciola ––   (Wirklichkeit der Schwerkraft) 
 7 capella del perdono Zahlen gegen Gedanken (Steine) 
 
 Coda Chistopher Tye: In Nomine (a4/Blameless) 
 
 8 campagna e montagne Schönheit und Dauer (Lichter – Schatten) 



volta bianca 2007 
voor blokfluitkwintet (renaissance-instrumenten) 
 
 
Volta Bianca (Witte Gewelven) beschrijft een fictieve rondgang doorheen een vorstelijk paleis. 
Model hiervoor staat het Palazzo Ducale In Urbino. We vertoeven in verschillende ruimten, met elk 
een precieze functie en een specifieke uitstraling. Mijn muziek neemt de harmonie van de 
structuren van het gebouw op, neemt proporties over (deels overgezet in muzikale 
intervalverhoudingen) en zet ze over in klank. Deze muzikale structuren ontvouwen hun kracht door 
middel van de klank. Weten wat hun betekenis is in de ruimtelijke voorstellingswereld, is voor het 
beluisteren ervan misschien nuttig maar niet echt noodzakelijk.  
Binnen dit hoffelijke kader vinden we op passende plaatsen (b.v. in de troonzaal of de binnentuin) 
muzikale aanbiedingen, vertoningen van ‘oude’ muziek. De beschouwing van het gebouw, van 
de ruimtes en hun klanken, wordt zo onderbroken door ‘effectvolle’ muziek die als bedoeling heeft 
te verstrooien, als ware divertimento’s. 
 
Is deze muziek mooi? Of is wat niet overeenstemt met een traditioneel idee van schoonheid geen 
muziek? Ik ben van mening dat schoonheid in de muziek niet enkel ontstaat door bijvoorbeeld het 
overnemen van muzikale vormen die algemeen als ‘mooi’ bekend staan. 
Schoonheid in de kunst is het gevolg, de uitwerking van een opgavestelling die zorgvuldig bedacht 
en behandeld wordt. Met een geslaagde oplossing van het probleem bekomt men tegelijkertijd 
ook een esthetisch bevredigend geheel. 
 
Hier, bij de creatie van Volta Bianca, heeft het uitvoerende ensemble B-Five de concerti ingevuld 
met Engelse renaissancemuziek. Ondanks de geografische afstand is er een historische link met het 
Palazzo Ducale van Urbino: speciaal voor het bezoek van de Pretendent van Engeland, Jacob 



Stuart, werd op dat moment een kleine ruimte ingericht. De herinnering aan dit hoge bezoek uit 
lang vervlogen tijden wordt nog altijd in de naam deze ruimte vastgehouden (Sala del Re 
d’Inghilterra). 
De muziek van deze Concerti behoort tot de eerste genoteerde instrumentale stukken binnen 
Europa. In onze hedendaagse oren klinkt ze eerder vreemd: als abstracte klankbanden rondom 
een cantus firmus - een bepaalde bestaande melodie (de aanvang van het antifoon voor 
Drievuldigheidsdag) die door haar extreme uitdeining niet meer herkenbaar is, maar toch het 
structurerend element is voor het stuk. 
 
Hans-Jürg Meier 
 
 
 

Struktur zielt auf Differenz, Effekt zielt auf Reaktion. 
Struktur bedeutet Heteronomie, Transparenz, Gleichgewicht. 

Effekt bedeutet binäres Ja/Nein. 
Struktur verlangt Reizverarbeitung (Reflexion), 

Effekt genügt Reizleitung und Reaktion (Reflex). 
Nikolaus Brass 



Concerti 
 

 
De „In Nomine“-traditie 
 
Een bestaand muzikaal gegeven tot een nieuwe compositie verwerken is één van de centrale 
compositorische principes uit de Westerse muziekgeschiedenis. 
Een bijzonder duidelijk en uniek voorbeeld hiervan is te vinden in de Engelse In Nomine-traditie uit 
de 16de en de 17de eeuw.  Het uitgangspunt voor deze overlevering vormt de (ten laaste) in 1528 
geschreven Missa Gloria tibi Trinitas van John Taverner (1495-1545). Het Benedictus uit deze mis 
bevat op de woorden In Nomine Domini een vierstemmig deeltje met in de altpartij een melodie 
die als cantus firmus in nieuwe composities een heel eigen leven zou gaan leiden.  
 
Reeds vanaf het midden van de 16de eeuw werd dit fragment buiten de liturgische context 
gebruikt. Het werd zowel puur instrumentaal uitgevoerd op gambaconsort, blokfluitconsort, of 
klavierinstrument als in een versie voor zang en luit. 
In de daaropvolgende periode hielden talrijke Engelse componisten, waaronder Christopher Tye, 
William Byrd, Thomas Morley en Henry Purcell zich bezig met eigen kunstvol uitgewerkte, 
voornamelijk instrumentale In Nomine’s. Meer dan 150 van deze werken zijn bewaard gebleven, 
vaak zijn ze voorzien van fantasierijke ondertittels zoals Crye, Rounde, Rachells weeping… Het is 
typisch dat zij allemaal als uitgangspunt dezelfde cantus firmus hebben, die dan telkens op het vlak 
van ritme, tonaliteit, lengte of melodische versiering gevarieerd wordt. Aanvankelijk vertrok men 
(als een vorm van hommage) volledig van Taverner’s In Nomine en werd het vierstemmige 
origineel geciteerd of bewerkt. Al snel ging men echter over tot het aanwenden van 
contrapuntische technieken (b.v. de imitatie), het verhogen van het aantal stemmen of het 
schrijven van virtuoze lijnen voor het gebruikte instrumentarium (gamba, klavier…). 



 
Bij het componeren van In Nomine’s speelde het aspect van het eerbiedigen van het werk van de 
beroemde meesters een grote rol. Maar er was ook het aspect van het verder bouwen aan een 
traditie waaraan belangrijke componisten hadden meegewerkt, en nog altijd meewerkten. 
Componisten konden er met hun eigen werk op aansluiten. Door eigen In Nomine’s voor te leggen 
hadden ze de mogelijkheid om zich in competitie met andere kunstenaars te profileren en aan 
prestige te winnen. 
 
 
Christopher Tye (ca.1500–1573) 
 
Het instrumentale repertoire van Christopher Tye is bijna volledig opgetekend in de verzameling 
Booke of In Nomines and other solfaigne songs (rond 1578). 
De sacrale composities van Tye kan men beschrijven als bijzonder eenvoudig, van buitengewone 
duidelijkheid en zonder noemenswaardige moeilijkheden. Zijn instrumentale muziek daarentegen 
getuigt van een bijzondere experimenteerdrang en ze bevat uiterst complexe ritmische structuren.  
In het originele manuscript van Sit Fast schreef hij de volgende, voor zichzelf sprekende zin:  
“Singe ye trew and care not - for I am trew feare not” 
Verschillende van Tye’s In Nominie’s zijn voorzien van speciale namen zoals Trust, Crye of Free from 
all. Bij het beluisteren van deze stukken verrast het samengaan van technisch meesterschap en 
expressieve kracht. Doorheen de complexiteit van ritme en contrapunt wordt muziek van een 
verheven schoonheid en poëzie hoorbaar. O Lux Beata Trinitas is daar een heel bijzonder 
voorbeeld van. 



 
William Byrd (ca.1543–1623) 
 
Reeds tijdens zijn leven was William Byrd gekend als één van de belangrijkste componisten uit de 
Tudor-tijd. Hij bezat uitzonderlijke muzikale kwaliteiten, zowel op het vlak van de vocale als van de 
instrumentale muziek en hij hanteerde een bijzonder duidelijke en doorzichtige stijl. 
In 1575 verleende Koningin Elisabeth I hem als organist van de Royal Chapel het patent voor de 
druk en de verkoop van partituren. Met dit monopolie kon Byrd beslissen welke muziek in gedrukte 
vorm openbaar gemaakt werd. 
Zijn voortdurend streven naar vernieuwing en vooral zijn gebruik van Italiaanse stijlelementen  
bezorgden hem de bijnaam Palestrina van Engeland. 
De drie In Nomine’s die B-Five voor dit programma koos zijn heel verscheiden. In het eerste maakt 
Byrd gebruik van een motief dat aan een Italiaanse canzone herinnert. In het tweede voert hij de 
luisteraar mee in de bitterzoete wereld van de melancholie. Met het derde besluit hij op een 
bruisende, virtuoze wijze.  
 
 
 
 



Hans-Jürg Meier 
22.12.1964 
 
 
Groeide op in Rüschlikon (Zwitserland) en woont momenteel in Basel. Hij studeerde blokfluit bij 
Conrad Steinman en compositie bij Roland Moser aan de Musikhochschule Basel. Hij componeert 
sedert 1991. Vanaf 1995 maakt hij ook klankinstallaties en vanaf 1998 vrij geïmproviseerde muziek. 
1997-2001: werkt mee in Kaskadenkondensator, Basel 
1999-2004: maakt deel uit van de artistieke leiding van het Festival van geïmproviseerde en 
gecomponeerde hedendaagse muziek.   
2001: winnaar van de prijs Marguerite de Reding van het Zwitserse  Tonkunstenverein met het 
improvisatiekwartet Babels Besen.  
2004-2005: lid van het Instituto Svizzero di Roma (ISR).  
2006: werkverblijf in de Spazio culturale van het ISR in Venetië. 
 
In de composities van Hans-Jürg Meier nemen de ‘vertalingen’ van architectuur een steeds grotere 
plaats in. Een krachtige voorstelling is kenmerkend, zowel voor de muziek als voor de architectuur, 
en beiden hanteren een vormentaal die zich in tijd en in ruimte ontplooit. 
Hans-Jürg Meier streeft er naar de zinnelijke kwaliteiten van de muzikale bouwstenen (tonen, 
intervallen, klankeigenschappen) grijpbaar en voelbaar te maken. Zijn werk is een samengaan van 
Natuur, Vorm en Schoonheid. 



B-Five 
 

 
Met bruisende virtuositeit, intiem samenspel en 
doordachte concertprogramma’s heeft B-Five in korte 
tijd naam gemaakt. Een reputatie die het ensemble 
naar talrijke podia doorheen Europa voert en die de 
muzikanten elk concert opnieuw met flair waarmaken. 
 
Vijf virtuoze blokfluitisten afkomstig uit verschillende 
Europese landen vormen sinds 2003 B-Five. Hun 
specifieke achtergrond en individuele speelwijze 
smelten ze samen tot een levendige, flexibele maar 
ook bijzonder homogene ensemblesound.  
Met technisch hoogstaand en uiterst verfijnd 
ensemblespel, smaakvolle interpretaties en coherente 
programma’s musiceren de muzikanten op het hoogste 
niveau.  
 
In hun concerten presenteert B-Five een arsenaal aan 
blokfluiten, gaande van de kleine d-sopraan tot de 2 
meter lange grootbas. Deze instrumenten 
samenvoegen in een ensemble of  
‘consort’ is een waar ambacht dat tot uiterst 
bekoorlijke resultaten leidt. Het is deze maîtrise die het 
ensemble met veel toewijding nastreeft en waarmee 



het zowel de kenner als de leek verrast.   
 
Centraal in hun uitvoeringen staat het 16de-eeuwse repertoire voor consort. Daarnaast 
concentreert B-Five zich op de uitvoering en de opbouw van het hedendaagse repertoire voor 
blokfluitkwintet en wist  daarvoor reeds verschillende internationale componisten te inspireren. In 
projecten met nieuwe composities gaat het ensemble op zoek naar een wisselwerking tussen oude 
muziek en hedendaagse klanken, uitgevoerd op historische instrumenten. Door deze uitdagende 
combinaties weet het ensemble het publiek te fascineren met dit minder bekende instrumentarium 
en repertoire.  
 
In 2004 werd B-Five laureaat van de prestigieuze International Young Artists Presentation (IYAP) te 
Anwerpen. In 2005 werd het ensemble uitgenodigd voor FRINGE Barcelona, een springplank-event 
voor veelbelovende oude-muziekensembles.  
Vandaag concerteert B-Five op talrijke podia doorheen Europa. Zo was het ensemble tijdens de 
zomer van 2008 te gast op de oude muziekfestivals ‘Fränkische Sommer’ te Nürnberg en 
‘MAfestival’ te Brugge.  
De debuut-CD, getiteld “The Fruit of Love”, werd in de vakpers met veel lof onthaald.  
B-Five verzorgde eveneens opnames voor Radio Catalunya, Bayerischer Rundfunk en Klara. In 2011 
verscheen de CD “Geld Macht Musik” bij het Duitse label Coviello Classics. 
 



Contact 

 
 
B-Five Recorder Consort 
 
Markus Bartholomé – Mina Voet 
Kaminkehrergasse 6  
D-86529 Schrobenhausen  
Tel.: +49 (0) 8252 90 50 99  
minavoet@hotmail.com  
 
 
Katelijne Lanneau 
Selderstraat 45 
B-2060 Antwerpen 
Tel. + 32 (0) 496 530 429  
katelijnelanneau@hotmail.com 
 
 
www.b-five.eu 
info@b-five.eu 
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