Drie exploraties in onbekend gebied
leiding: Paul Van Nevel

Exploratie I:
Mabrianus de Orto (Tournai ca.1460 - Nivelles 1529): Missa “La belle se sied”
Zaterdag 20 maart 2021
Zondag 21 maart 2021

Exploratie II:
Twee anonieme vijftiende eeuwse composities uit de belangrijkste bron van het koorrepertoire van de Vaticaanse SintPieters basiliek, een monumentaal koorboek van meer dan 240 folio’s.
Zaterdag 27 maart 2021
Zondag 28 maart 2021

Exploratie III:
Een prachtig zesstemmig motet van Pierre de Manchicourt (Béthune ca.1510 - Madrid 1564):
“Sustinuimus pacem” à 6
Zaterdag 17 april 2021
Zondag 18 april 2021

Het Huelgas Ensemble organiseert drie weekends waarin telkens onbekend repertoire wordt ingestudeerd onder leiding
van Paul Van Nevel.
De doelgroep zijn professionele en semi-professionele zangeressen en zangers en dilettanten die enige ervaring hebben
met het zingen van polyfonie en goed kunnen zicht lezen. Het maximaal aantal deelnemers wordt beperkt tot tien à
twaalf, afhankelijk van de tessituur van de geïnteresseerden.
De zangeressen en zangers krijgen zo de kans om in drie weekends – die los van elkaar staan – belangrijk onbekend
repertoire te zingen en dat met alle nodige achtergrondinformatie (tekstkeuze van de componist, de tekstplaatsing, de
zangstijl, de originele bronnen etc…). Hoofddoel is de instudering van een meerstemmige polyfone compositie, een
boeiende expeditie van voorheen onbekend terrein!
De deelnemers zingen vanuit een transcriptie van Paul Van Nevel, die echter geen moderne partituur is, maar een
stemboekje dat alleen de stem bevat van de partij (superius, altus, tenor of bassus) die de deelnemer moet zingen.
Bovendien krijgt de deelnemer de gehele partituur (als referentiepunt) en een kopie van het origineel.

De exploraties staan los van elkaar. Er kan dus ingeschreven worden voor elk weekend afzonderlijk.

Uurrooster
zaterdagen: 14u-18u (met pauze) en 20u-22u
zondagen: 10.30u-12.30u en 14.30u-17u

Plaats
De exploraties vinden plaats in de kapel van:
Monasterium PoortAckere
Oude Houtlei 56
9000 Gent
België

Deelnamekosten (partituren inbegrepen)
1 exploratie 250 €
2 exploraties 450 €
3 exploraties 600 €
De betaling gebeurt in het begin van elk weekend.

Inschrijving
Inschrijvingen met vermelding van stemtype en -omvang per email:
dubrouillard@gmail.com

Inschrijving uiterlijk tot
21 februari 2021

mogelijke talen
Nederlands, Frans, Engels, Duits.

Corona-maatregelingen
De weekends worden ruimtelijk zo georganiseerd dat alle noodzakelijke regelingen in verband met afstand en hygiëne
in acht zullen genomen worden.

Overnachting
Wij bevelen voor zij die willen overnachten het hotel Monasterium PoortAckere aan:
https://monasterium.be/en/

