
De andere  Monteverdi – van Liefde, Duisternis en Licht. 
 
Wie Claudio Monteverdi zegt, denk al  snel aan zijn Mariavespers of aan de opera Orfeo. Deze 
werken zullen dit jaar, waarin herdacht wordt dat de Italiaanse componist  450 jaar geleden werd 
geboren, ongetwijfeld veel worden uitgevoerd. Maar de maestro uit Cremona heeft veel meer 
muziek geschreven.  
 
Vocaal Ensemble Pur Sang biedt haar publiek altijd graag de gelegenheid kennis te maken met 
minder vaak uitgevoerde werken. Dit is ook het geval tijdens een zondagmiddagconcert rond 
Monteverdi dat Pur Sang op 18 juni zal verzorgen in samenwerking met de vier trombonisten van het 
BoneBrass Kwartet. 
  
Liefde, Duisternis en Licht: dit zijn de grote thema’s van het programma, waarvoor Pur Sang werken 
van Monteverdi zelf en van zijn voorgangers en tijdgenoten Nicolaas Gombert, Carlo Gesualdo en Jan 
Pieterszoon Sweelinck selecteerde. 
 
Liefde klinkt door in de vele tientallen meerstemmige madrigalen die Monteverdi schreef, vaak op 
teksten van de dichter Francesco Petrarca. Meer specifiek handelen deze vaak over het wel en wee 
van de liefde, waarbij overgevoelige zielen nog wel eens gekwetst zouden kunnen worden door de 
erotische strekking van de teksten. 
Duisternis ademt het indrukwekkende “Tenebrae factae sunt” van Gesualdo, waarin het laatste uur 
van Christus op aangrijpende wijze wordt verklankt.   
En Licht straalt door in Monteverdi’s Missa “In Illo Tempore” en het “Magnificat” van Sweelinck. 
 
De zeggingskracht van een aantal werken zal tijdens het concert nog verder worden versterkt door 
het samensmelten van de zang met de sonore tromboneklanken van het BoneBrass Kwartet. Ook 
zullen de vier trombonisten enkele instrumentale stukken uitvoeren. 
Opnieuw een concert van Pur Sang voor de fijnproevers! 
 
Zondag 18 juni 15.00 uur Grote Kerk , Kerkstraat 20, ’s-Hertogenbosch. 
Zaterdag 8 juli 20.15 uur Protestantse Kerk, Servetstraat 1, Ravenstein. 
Entree € 15,- (tot 18 jaar € 7,50). Kaarten verkrijgbaar aan de zaal of vooraf te bestellen per mail via 
reserveringen@koorpursang.nl  o.v.v. aantal kaarten. Na afloop van het concert is er gelegenheid om 
met elkaar na te praten onder het genot van een glaasje. 
  
 

mailto:reserveringen@koorpursang.nl

