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Leemans kon inspelen op gelegenheden zoals het van hem
werd gevraagd, zoveel is duidelijk.

Maar toch kan zijn muziek ook zo persoonlijk aanspreken.
Daarom mag hij eigenlijk niet in uw platenkast ontbreken,

om nooit vergeten te worden

RELEASE DATE 2021



Wat moest Hébert Leemans bijna 300 jaar geleden geweten hebben dat zijn muziek ooit

de eerste zou zijn die opnieuwmet publiek gespeeld zou worden na 8maanden stilte door

een pandemie? De man zou geweten hebben dat hij erfgoed had geschreven. We kunnen

het niet genoeg zeggen. Onze Belgische componisten werden van de polyfonie, naar de

barok en het classisisme toe geprezen voor hun verdiensten. We kennen nu namen als

Haydn en Mozart uit die periode, terwijl onze eigen componisten in het buitenland enorm

werden gegeerd. Zo verging het ook de Brugse componist Hébert Leemans (1741-1771),

wiens muziek werd voorgesteld in Amuz op 9 juni, de eerste dag waarop cultuur terug

mocht leven in ons land. Het Terra Nova Collective o.l.v. VladWeverbergh voelde zich sterk,

blij, machtig. Dit zorgde voor een buitengewone dimensie aan het geheel. Geen

mondmaskers op het podium, vrije communicatie, iedereen genoot. Feest wel een beetje.

Bloed Leemans groeide op in een muzikale familie. Zijn vader was beiaardier en er was

zo’n beetje een erfopvolging ontstaan binnen de familie. Johannes was de jongste van vier

telgen en genoot daardoor zijn muzikale opvoeding van vader en broers. Zijn broer

Hieronimus was organist en speelde een actieve rol in de Confrérie van het Concert in

Brugge, waar beter amateurmuzikanten uit begoede milieus samenkwamen om te

musiceren voor het goede doel. Daar werd het uitzonderlijke talent van Hébert opgemerkt.

Carrière Hoe Hébert naar Parijs trok is niet meteen geweten, maar wel dat zijn Opus 1

er in 1765 van de pers rolde. Een migratie is niet zo makkelijk. Maar blijkbaar had de

jongeman genoeg middelen om de eerste periode te overbruggen. Hij kreeg o.a. hulp van

zijn doopmeter, Anna van Caloen, wiens man burggraaf Pieter de Vooght was. Leemans

begon vrij onmiddellijk kinderen te onderwijzen uit aristocratische middens en wordt in

publicaties omschreven als succesvol zang- en celloleraar. Hij bleef vooral in die middens

hangen. Hij trouwde met Françoise Félicité Plancke, die vermoedelijk van Vlaamse

afkomst was. Ze kregen 2 kinderen. Leemans stierf plots en jong. Hij liet zijn gezin niet

Mooie lange strijkbogen die verdriet,
maar evenzeer geborgenheid uitstralen.

KNOPKAYA CULTUURPAKT



onbemiddeld achter. Hij stierf vlak voor de ontwikkeling van de Parijse Symfonische

cultuur, waardoor zijn potentiële verdere ontwikkeling voor eeuwig mist der geschiedenis

zal blijven. Anderen in zijn situatie, zoals François Gossec konden zichzelf later wel op de

kaart zetten, en verwijzen naar hun afkomst, bvb “Gossec d’Anvers”. Gossec schreef 24

symfonieën die bepalend werden voor de Franse symfoniecultuur. Hébert schreef er

ondanks zijn vroeger overlijden 14. Er is weet van verloren gegaan werk, dus het moeten

er meer geweest zijn.

Haydn De Franse Symfonieën kwamen vooral tot ontplooiing in kerken, kloosters en

bisschoppelijke paleizen. De meest prestigieuze vonden echter plaats achter gesloten

deuren, op privé-locaties bij de aristocratie, daar waar Leemans zijn carrière zich

voornamelijk afspeelde. De manier van opvoeren die toen gebruikelijk was, was het

koppelen van stukken symfonie aan symfonieën van andere compatibele componisten

waardoor er eenmooi geheel ontstaat, een stijl waar het Terra Nova Collective, samenmet

het uitvoeren op historische instrumenten, ook bij zweert.

Voor deze gelegenheid koppelden ze Leemans aan Joseph Haydn (1732-1809), de vader

van de symfonie. La Passionewerd vermoedelijk geschreven in het kader van de passietijd

en roept een eerder religieuze sfeer op, bezorgde smarten. Dit blijkt wonderwel te kaderen

bij de muziek van Hébert Leemans. Een mooi voorbeeld hiervan is het Andante uit

Leemans’Symfonie nr 9 in G. Mooie lange strijkbogen die verdriet, maar evenzeer

geborgenheid uitstralen. Daarnaast mag het toch ook eens vinnig zijn, toont ons de

Symfonie nr. 12 in D, vooral tijdens het Tempo da caccia. Leemans kon inspelen op

gelegenheden zoals het van hem werd gevraagd, zoveel is duidelijk. Maar toch kan zijn

muziek ook zo persoonlijk aanspreken. Daarom mag hij eigenlijk niet in uw platenkast

ontbreken, om nooit vergeten te worden
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Comme Gossec (né en 1734 dans une enclave française du comté de Hainaut), le Brugeois
Leemans vint faire fortune a Paris. S'il vit en donnant des cours de chant et en composant
des ariettes au gout du jour, sa principale vocation est symphonique, dans une capitale ou
les salons des aristocrates, les sociétés d'amateurs et les lieux de culte sont propices au
développement du genre. Publiées en plusieurs recueils entre 1765 et 1771, quatorze
symphonies nous sont parvenues.
VladWeverbergh en a ici retenu sept. En trois ou quatre brefsmouvements, elles ne durent
que dix a vingt minutes chacune (reprises incluses), et ne requièrent qu'un petit orchestre,
avec des cordes renforcées a titre optionnel par une paire de bois (hautbois, flutes ou
mème clarinettes) et de cors. Eclairées par de rares lueurs d'originalité, ces oeuvres sont
bien dans l'air du temps, celui des toutes premières symphonies de Haydn et de l'école de
Mannheim, et les petits nuages qui obscurcissent parfois les mouvements lents sont
rapidement dissipés.

Si l'on parvient a ne pas s'ennuyer, c'est grâce au peps de Terra Nova Collective dont les
musiciens se démènent avec une belle énergie. Et il y a de quoi, car tous les finales sont
marqués Presto, quand ce n'est pas le spectaculaire Tempo da caccia qui conclut la 126,
tous cors dehors.

DIAPASON
SIMON CORLEY

...c'est grâce au peps de Terra Nova Collective
dont les musiciens se démènent avec une belle
énergie

SIMON CORLEY DIAPASON



Symphonien haben bei französischen Komponisten nie eine dominierende Rolle gespielt.

Und zur Entwicklung der Symphonie im Hexagon hat maßgeblich ein Flame beigetragen,

der aus Brügge stammende Hébert Leemans (1741-1771), dessen sehr kurze

musikalische Karriere sich hauptsächlich in Paris abspielte, wo er als freischaffender

Musiker und Lehrer seinen Unterhalt verdiente. Von seinen 14 Symphonien hat der

Klarinettist und Dirigent Vlad Weverbergh mit seinem 2012 gegründeten Terra Nova

Collective sechs Stück aufgenommen.

Leemans zeigt sich in den sechs Werken als ein höchst inspirierter und fantasievoller

Komponist. Die schnellen Sätze sind von seltener Eleganz und äußerst farbenreich, die

langsamen Sätze sind leicht melancholisch und melodisch. Dabei sind die Einfälle des

Komponisten charakteristisch genug, um beim Hörer bleibende Eindrücke zu

hinterlassen. Die sechs Symphonien erhalten in dieser Aufnahme eine faszinierend

leuchtende Lesart. Daran ist nichts Akademisches oder Prunkvolles: Weverbergh schöpft

aus einer immensen Quelle der Spontaneität, um die Kompositionen rhetorisch zu

gestalten und gleichzeitig ihren melodischen Reichtum zu betonen. Dabei gehen die

Musiker sehr zügig zur Sache. Hier wird aus dem Vollen geschöpft, entstaubt und gerade

heraus, frisch und temperamentvoll musiziert.

PIZZICATO
Remy Franck

Hier wird aus dem Vollen geschöpft, entstaubt und

gerade heraus, frisch und temperamentvoll

musiziert.



Leemans is een naam die wij tot dusver met bedenkelijke kredietformules
associeerden, maar niet met fijne muziekjes. Dat was buiten Hébert Philippe
Adrien gerekend, een Bruggeling die zich halfweg de 18de eeuwmet een aantal
andere artistiek onderlegde Vlamingen in de bruisende kunstscene van Parijs
stortte. De componist en cellist maakte er geen brokken als solist of
orkestmuzikant, maar frequenteerde wel de chicste salons en wierf daar
clientele voor muzieklessen en opdrachtwerken.

Klarinettist VladWeverbergh en Terra Nova Collective zetten zich aan Leemans’
symfonieén en maakten er een verfijnd potje van. De charmante drie- en
vierdelige werken van bescheiden artistieke allures mengen de stijl van de
Mannheimer Schule met wat tragédie lyrique: Elegante klasso-pop, die zich
dankzij het gretige ensemblespel en de verfijnde timbres van de (historische)
instrumenten als een friszoet roseetje laat genieten.

Un inconnu qui gagne à être connu

J'ignorais l'existence de ce compositeur, né et formé à Bruges,

mais dont la carrière s'est déroulée pour l'essentiel à Paris : dans

le sillage de Gossec, il y a enrichi le répertoire symphonique dont

les concerts étaient alors friands. Ces symphonies supportent

sans peine la comparaison avec celles de Gossec et constituent

plus qu'une découverte musicologique : cette musique est inventive, personnelle et

continue à nous parler. Tout cela est interprété de manière remarquable, avec le tonus,

l'esprit et la délicatesse que ces belles partitions, si heureusement inscrites dans le

sillage de Haydn, exigent.

AMAZON

Manuel Couvreur 5,0 sur 5 étoiles (achat vérifié)

...dankzij het gretige ensemblespel en de verfijnde
timbres van de (historische) instrurnenten als een
friszoet roseetje laat genieten.

DE STANDAARD



Terra Nova Collective is een puik kamerorkest
en haalt alles uit deze muziek wat erin zit.

Veel Vlaamse vakmensen zochten in de achttiende eeuw hun heil in Parijs, hét
centrum voor luxegoederen, welvarend en tot de revolutie relatief vreedzaam
en veilig. ln dat klimaat kon ook het burgerlijkemuziekleven tot bloei komen. De
aristocratie en de religieuze instellingen steunden muzikale talenten met
opdrachten. Daarnaast Waren er in Parijs verenigingen van amateurs en
beroepsmusici met klinkende namen als La Société académique des Enfants
d'Apollon en - bekender nog - Le Concert Spirituel: belangrijke stimulators van
de ontwikkeling van de symfonische muziek.
In 1764 verscheen de bladmuziek van symfonieén van Joseph Haydn in Parijs.
Dat dreef de vraag naar symfonische muziek nog verder op.

Hébert Leemans (1741-1771) - afkomstig uit een muzikaal milieu in Brugge,
z’n geluk beproevend in Parijs - haakte hierop in en schreef, deels verloren
geraakte, symfonieén, waarvan er hier zes zijn opgenomen. Het is muziek met
kenmerken van de stijl van de Mannheimer School, de Bach-zonen en de jonge
Haydn.
Levendig, met enthousiast stuwend bewegende snelle delen en ingetogen
Andantes en Adagio’s. Het is prettig luisteren, maar qua inventiviteit en
melodische kwaliteit haalt het niet het niveau van Haydn.
Terra Nova Collective is een puik kamerorkest met als basis zestien strijkers en
haalt, aangevuld met wisselende blazers, alles uit deze muziek wat erin zit.

HANS QUANT LUISTER



Een verrassende kennismaking met De Croes junior,
de liefdesklarinet, het uitgelezen Terra Nova

Collective
en het aanstekelĳke enthousiasme van

Vlad Weverbergh en zĳn kompanen. Chapeau!

RELEASE DATE 2019



Henri Joseph de Croes, The Return of the Clarinetto d’amore, Symphonies, Concertos &
Partias, zo luidt de volledige titel van deze uitgave, die niet alleen verschijnt als dubbel-cd,
maar ook nog vergezeld gaat van een zestig pagina’s tellende ‘Press Folder’ op
tijdschriftformaat. Zoiets maakt nieuwsgierig. Dubbel nieuwsgierig, want noch Henri
Joseph de Croes noch de clarinetto d’amore zijn bekende grootheden in de klassieke
muziek. Wie in de online editie van de New Grove Encyclopedia of Music op zoek gaat naar
Henri Joseph de Croes vindt daar alleen een lemma over diens vader. De clarinetto d’amore
vinden we onder het kopje clarinet d’amour, en in het lemma over de klarinet, geschreven
door Albert R. Rice, die ook een bijdrage levert in de toelichting bij deze cd. Over Henri
Joseph de Croes lezen we in de Grove dat hij de zoon is van Henri-Jacques de Croes (1705-
1786), een Vlaamse componist, kapelmeester en violist, die het grootste deel van zijn
leven werkzaam was in Brussel. Over zijn zoon wordt vermeld dat hij slechts één werk
componeerde, een bundel vioolduo’s die zijn vader aan zijn Brusselse werkgever Charles
van Lorraine (gouverneur van de Oostenrijkse Nederlanden) presenteerde in de hoop er
voor zijn zoon een aanstelling als zijn opvolger uit te slepen (wat niet lukte). Henri-Joseph
(1758-1842), geboren en gestorven in Brussel) trad op zijn achttiende in dienst van het
huis Thurn und Taxis, dat hof hield in Regensburg. In de hofbibliotheek ontdekte de
Vlaamsemusicoloog David Vergauwen een aantal vergeten partituren van de hand van De
Croes.

Groot nieuws dus, want spoedig bleek dat De Croes heel wat meer heeft geschreven dan
dat bundeltje vioolduo’s. Nog groter nieuws is dat hij zich bezighield met het schrijven voor
een instrument dat we vandaag niet meer kennen, de clarinetto d’amore. Een telg uit de
familie der klarinetten, als volgt beschreven in de toelichting: ‘Kenmerkend en uniek voor
de clarinetto d’amore is de peervormige beker. Deze creëert een zachte, smekende en bijna
honingzoete toon die in een tijdperk van Duitse Sturm und Drang als bijzonder modieus
ervaren werd. Het instrument raakte echter uit de mode en belandde in de vergeethoek.
Wereldwijd zijn er in musea en particuliere collectie nog 69 exemplaren te vinden. Het
repertoire voor dit instrument is al even zeldzaam als het instrument zelf.’

Aan dat zeldzame repertoire heeft Henri Joseph De Croes een substantiële bijdrage
geleverd in de vorm van zes bundels met twaalf partias. Partia is een andere naam voor
partita, een vorm uit de barok die staat voor een suite van een variabel aantal dansante
deeltjes. Bijzonder aan de Partia’s van De Croes is de instrumentale samenstelling: twee
klarinetten, twee altviolen en een contrabas. Zowel de klarinetten als de altviolen opereren

‘Een schitterende uitgave, prachtig
opgenomen en luxueus voorzien
van informatie.’

SIEBE RIEDSTRA OPUS KLASSIEK



in hetmiddenregister, en de contrabas brengt een extra laag accent aan.Weverbergh heeft
ervoor gekozen om uit deze enorme berg aan losse deeltjes een selectie te maken, waarbij
hij ongetwijfeld gekeken heeft naar de muzikale kwaliteit. Op zich geen punt, maar ik zou
het niet bezwaarlijk gevonden hebben om de Partia nummer 30, waarvan nu zeven
deeltjes verstrooid in het programma zitten, in zijn geheel te beluisteren – dan krijgt men
toch een completer beeld van de bedoeling van de componist. Dat beeld wordt verruimd
op de eerste van de twee cd’s, met twee symfonieën en een fagotconcert van De Croes,
aangevuld met een anonieme concertante symfonie voor twee clarinetti d’amore, die
stilistisch vlak bij De Croes blijkt te staan, maar vrijwel zeker niet door hem werd
gecomponeerd.

De Belgische klarinettist Vlad Weverbergh (1977) doet veel meer dan musiceren. Hij was
een tijdje als soloklarinettist verbonden aan deFilharmonie, het orkest van Antwerpen,
maar geeft de voorkeur aan een bestaan waarin hijzelf de beslissingen neemt. Hij richtte
het ensemble Terra Nova Collective op, bespelers van oude instrumenten. Maar hij
stampte ook een Big Band (Vlad’s Big Bite) uit de grond en een Klezmer Ensemble (Trio
Dor). Hij studeerde bij klarinetfenomeen Walter Boeykens aan het Conservatorium van
Antwerpen, waar hij nu zelf docent basklarinet is. Het Terra Nova Collective musiceert op
oude instrumenten, is flexibel van samenstelling (van kamermuziek tot orkest) en heeft op
het label Et’cetera al een flink aantal cd’s uitgebracht – dit is de achtste.

In de inleiding bij deze uitgave geeft Weverbergh aan dat zijn missie met het Terra Nova
Collective ligt in het ontdekken van onontgonnen muzikale gebieden en het innoveren van
het bestaande repertoire. Met deze dubbel-cd, geheel gevuld met wereldpremières wordt
aan dat streven gul voldaan. Weverbergh is zelf een begenadigd klarinetvirtuoos, en heeft
zich omringd met zelfgekozen muzikanten met wie hij kan lezen en schrijven. In de
anonieme concertante symfonie dirigeert hij en laat hij de solopartij over aan Lisa
Shklyaver, die ook al een prominente rol vervulde op zijn vorige cd, met klarinetwerken van
Mozart. In de Partia’s deelt hij de solo’s met Diederik Ornée. Fagotsoliste Jane Gower heeft
haar sporen verdiend in talloze ensembles waaronder Anima Eterna (een opname van
Mozarts Fagotconcert).

Een verrassende kennismakingmet De Croes junior, de liefdesklarinet, het uitgelezen Terra
Nova Collective en het aanstekelijke enthousiasme van Vlad Weverbergh en zijn
kompanen. Chapeau!

OPUS KLASSIEK
SIEBE RIEDSTRA



Muziek uit de achttiende eeuw, classicisme, iedereen denkt onmiddellijk aan Wolfgang
Amadeus Mozart of Joseph Haydn, zo’n beetje op dezelfde manier waarop men Bach en
Händel vaak als de twee enige componisten van de Barok kent of kan benoemen. En toch,
ten tijde van het classicisme was er niet alleen muzikale innovatie in het Duitstalig
culturele gebied, of bij de Weense school, maar minstens zoveel bij ons.

Klarinettist-dirigent Vlad Weverbergh maakt er samen met zijn Terra Nova Collective een
prioriteit van om ook onze componisten naar voor te dragen en evenwaardig naast hun
tijdgenoten uit Centraal Europa te leggen. Zo was er componist Pieter Van Maldere, ons
eigen exportproduct van bijna drie eeuwen terug, die bewonderd werd door Joseph Haydn
himself. Meer nog, Haydn voerde zijn muziek graag op aan het hof van Esterházy. We
stonden er hier in de zuidelijke Lage Landen niet onder of boven, maar waren
evenwaardige gerespecteerde partners binnen het muzikale landschap.

De jongste cd van het Terra Nova Collective o.l.v. Weverbergh licht naar goede gewoonte
een boeiend facet uit deze periode toe, namelijk de clarinetto d’amore, een instrument dat
in deze periode bijzonder populair was, op vele plaatsen in Europa werd vervaardigd, en
waarvoor een mooi oeuvre werd nagelaten. Het instrument beschikt over een zoete
mezzo-achtige klank, vol en licht, een beetje als muzikale honing. De houtkleur waarin de
replica volgens het model van de Mechelse luthier Jean Arnold Antoine Tuerlinckx werd
vervaardigd, liet tijdens de CD-voorstelling zelfs vermoeden naar bijenwas te ruiken; alle
zintuigen verenigd in een liefdesinstrument.

Ook in Brussel was er een bouwer, Francis Rottenburgh. Beide Belgische luthiers
vervaardigden het instrument niet enkel voor export, maar ook voor de opvoeringen van
muziek van bij ons, zoals deze van Henri Joseph de Croes. De Croes werd twee jaar later
geboren danWolfgang Amadeus Mozart, was eveneens violist en opgeleid door zijn vader.
Zijn muziek klinkt vernieuwend, fris, oprecht en speels volwassen. De Croes’ werk zou er
menig Mozartaanhanger gerust kunnen “inluizen”. Zeker wat dit album betreft. Dit dankzij
de vakkundigheid en dynamiek waarmee de opnames werden ingespeeld en
geregistreerd.

Hierdoor was het een opmerkelijke ervaring om de cd net in dewagen beluisterd te hebben
en een uur later de exacte geluidskwaliteit en speelvreugde live te mogen ervaren. Onze

‘Het is een openbaring van herontdekte
muziek die vertrouwd klinkt, en toch
nieuwsgierigheid doet opborrelen.’

KNOPKAYA CULTUURPAKT



muzikanten van hier en nu zitten nog steeds op één lijn met die van toen, hier en elders.
Zoveel staat vast. Dit demonstreerden ze onder meer door het brengen van muziek van
Van Maldere, Mozart en De Croes binnen 1 doorleefd programma.

De Croes zorgde voor een van de laatst gecomponeerde odes aan het instrument dat
stilaan in onbruik raakte. Zoon Tuerlinckx bleek minder muzikaal en commercieel dan zijn
vader. Hun atelier werd na hun dood leeggemaakt. Veel instrumenten werden er niet
bewaard. Wereldwijd zijn het er zo’n 85, bijna alle onbespeelbaar, opmerkelijk voor een
instrument dat ooit een vaste waarde was.

Het album biedt u een mooi boeket aan symfonieën, concertos en partitas van Henri
Joseph de Croes (1758-1842), samenmet een anoniemwerk voor twee clarinetti d’amore.
Het is een openbaring van herontdekte muziek die vertrouwd klinkt, en toch
nieuwsgierigheid doet opborrelen.

Begint u intussen ook te vallen voor de liefdesklarinet?

CULTUURPAKT
KNOPSKAYA



Je kunt die cd op een zacht ‘vuurtje‘ zetten, rustig in
een zetel zitten lezen… Maar je kunt ook met
gespitste oren luisteren naar de verschillende stemmen
die op elkaar inspelen als een goed geolied team. Het
product van een vakman door vaklui.

HAAT EN LIEFDE
Mijn verhouding tot (al of niet nagemaakte) historische instrumenten is er een van haat en
liefde. Ik maak me ervan af met een grap. De ene helft van de avond proberen de
muzikanten hun instrumenten gelijk te stemmen (al of niet op nieuwe of oude diapason -
440 of 410 of zelfs 360 Hz) en de tweede helft zitten ze vals te spelen. Natuurlijk is dat een
grap en het (waar gebeurd) moment dat ik wegliep halverwege zo’n optreden is ook al lang
geleden.

VOORAL BLAZERS
Het zijn vooral blazers die de praktijk met historische instrumenten gered hebben. Die
behouden (eenmaal op temperatuur) vrij goed hun stemming.
Super ontdekking
Een fenomenale ontdekking uit een ver verleden is de clarinetto d’amore waarvoor vooral
de Belg Henri Joseph de Croes componeerde. De drijvende kracht en muzikale directeur
van het project is niemandminder dan VladWeverbergh en ik herhaal graag uittreksels van
wat ik ooit schreef in Klassiek Centraal bij het verschijnen van de cd Divertimenti (ook van
De Croes). Dat was in 2012 maar is nog steeds geldig. (VR 007)
Duizendpoot
De productie van Terra Nova, met duivel-doet-al-klarinettist Vlad Weverbergh als
stuwende kracht, sluit aan bij de cd met klarinetconcerto van Henri Joseph de Croes. Een
nobele onbekende of zoals Weverbergh hem omschrijft: verloren tussen Mozart en
Beethoven. Ten onrechte, zo blijkt.
Wel het zoveelste bewijs dat in bibliotheken en archieven nog veel goedemuziek onder het
stof ligt.

TIJDGENOOT VAN GROTE JONGENS
Henri Joseph de Croes (Brussel 1758 – Regensburg 1842) was componist en violist in de
Zuidelijke Nederlanden en een tijdgenoot van Haydn, Mozart en Beethoven. Henri Joseph
was de zoon van Henri-Jacques, eveneens componist en violist, in dienst bij de vorsten
Thurn und Taxis in Brussel en Frankfurt en later violist, kapelmeester en muziekdirecteur
aan de Koninklijke Hofkapel te Brussel.

EASY LISTENING
De nieuwe dubbel-cd is eveneens helemaal gewijd aan H.J. de Croes en zijn - door gebruik
van de herontdekte clarinetto d’amore - wereldpremières !

MILO DERDEYN KLASSIEK CENTRAAL



Cd1De symfonie nr. 1 in Es en het Fagotconcerto in C van De Croes + een Concertante voor
2 clarinetto’s d’amore van een anonieme componist.
Cd 2 Niet minder dan 36 (!) “partias” voor 2 clarinetto’s d’amore door Vlad Weverbergh en
Diederiek Ornée en het ensemble Terra Nova
Het is easy listening maar wel een fenomenale klankkleur die eraan herinnert dat
clarinetto d’amore … haar naam niet gestolen heeft.

TOPMUSICI
Vlad Weverbergh – leerling van Walter Boeykens – studeerde af met de grootste
onderscheiding aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen en werd er
hetzelfde schooljaar nog gastdocent kamermuziek. Hij is dus zowel een zeer
gewaardeerde solist als een briljante kamermuzikant.
Voor dit project wist hij zich te omringen door een rits topmusici die hij ging ‘plukken’ bij
ensembles als Oxalys, Brussels Philharmonic, het Nationaal Orkest van België, Rotterdam
Philharmonic, Emanon, Le Concert d’Astrée, deFilharmonie, enz.

BUIKGEVOEL
Zoals u uit de samenstelling van Terra Nova Collective kan concluderen, gaat het over een
ensemble met wisselende bezetting. Deze muziek van Henri Joseph de Croes doet vooral
een beroep op blazers, wat resulteert in een authentiek buikgevoel. De klank uit een
blaasinstrument wordt letterlijk ‘gemaakt‘ door de muzikant die lippen, mond, longen,
middenrif nodig heeft en niet te vergeten ook zijn of haar vingers natuurlijk.
Je kunt die cd op een zacht ‘vuurtje‘ zetten, rustig in een zetel zitten lezen… Maar je kunt
ook met gespitste oren luisteren naar de verschillende stemmen die op elkaar inspelen als
een goed geolied team. Het product van een vakman door vaklui.

De liner notes (in bijbehorend boekje) zijn in het Engels, Frans en Nederlands. Hoed af!
En veel luistergenot!

KLASSIEK CENTRAAL



De clarinetto d’amore is vandaag volledig verdwenen van de concertpodia. Voor deze
opname werden dan ook speciaal twee exemplaren van dit bijzondere instrument
nagebouwd.
Alle muziek van de Brusselse componist Henri de Croes op deze cd zijn dan ook
wereldpremières. De Croes, in zijn lange Ieven tijdgenoot van Mozart en Beethoven, is
eveneens in de vergetelheid geraakt, toch schreef de indertijd gerespecteerde musicus
een intrigerend oeuvre bij elkaar. De Croes treedt in 1772 op achttienjarige leeftijd in dienst
bij Karl Anselm, vorst van Turn und Taxis, die zeer gesteld was op een goed muziekleven
aan zijn hof.

DeCroes is een soort Mozart of Haydn light. Zijn muziek is over het algemeen opgewekt,
lief en gevoelig, op het simpele af, geschreven om re behagen en de instrumenten, vooral
de clarinetto d’amore, te laten stralen. Omdat diepere lagen ontbreken en de vorm keurig
maar niet erg interessant wordt toegepast is het na een half uur ook wel genoeg.

De uitvoerlng door het Belgische Terra Nova Collective, altijd op zoek naar vergeten
muziek, is kundig en precies, zuiver en lichtvoetig. Een streling voor het oor, waarbij de
zangerige klank van de instrumenten die in de ruimte mooi tot hun recht komen voor
momenten van verrassende schoonheid vormen.

LUISTER
MARJOLIJN SENGERS

Een streling voor het oor, waarbij de zangerige klank
van de instrumenten die in de ruimte mooi tot hun recht
komen voor momenten van verrassende schoonheid
vormen.

MARJOLIJN SENGERS LUISTER
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... een historisch document gespeeld in lyrische doch strak
uitgewerkte stijl door de vele nauwkeurige nuances en
kleuren die minutieus in mekaar overvloeien,waarvoor alle eer
minstens zozeer naar het orkest gaat als naar
Weverbergh zelf - zowel als klarinettist als als dirigent

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) blijft in vele opzichten een mysterie, zowel wat
zijn muziek als zijn persoonlijke achtergrond betreft. Misschien werd de nadruk steeds
verkeerd gelegd. Iedereen wil maar weten hoe de man stierf, waarorn hij een wonderkind
was of hoe excentriek hij wel niet was. De populaire cultuur stikt van mythes, maar
niemand die zich boog over de invloeden die Mozart zelf onderging. Want ja, een genie zal
alles wel vanzelf kennen - zo stelt men het dan.

Klarinettist VladWeverbergh zag hierin een grootse uitdaging. De klarinet was immers één
van de favoriete instrumenten van de frivole doch getormenteerde componist. Men kan
het instrument als zangstem inzetten, hetgeen Mozart uitdaagde tot aria’s die uit een
opera ontsnapt leken en dat soms ook waren. De vocale ondersteuning van dit project
werd vakkundig verzorgd door mezzosopraan Coline Dutilleul.

Inspiratie
Maar wie waren nu zijn eigen voorbeelden? Peter Van Maldere (1729-1768) kan aanzien
worden als de voonaamste componist uit de Oostenrijkse Nederlanden uit het midden van
de achttiende eeuw. Zijn werk was melodieus, voorzien van fijne ornamenten maar toch
strak van structuur. Het werd trouwens bewaard in de bibliotheek van het adellijke
geslacht van Esterhazy. Hierdoor werden een aantal van zijn werken verkeerdelijk aan
Joseph Haydn toegeschreven. Mozart ontmoette Van Maldere in Brussel en was zwaar
onder de indruk van diens galante componeerstijl. Daarom combineert Weverbergh in dit
programna het werk van Van Maldere met dat van Mozart. Het concerto voor
bassetklarinet in A, K622 en de aria’s “Parto Parte’ en “Non pin di Fiori” uit La Clemeza di
Titto K621 zijn Mozarts aller laatste werken en behoren tot het beste wat hij ooit
componeerde.

Connecties
De instrumentenbouwer aan het Weense hof’ Theodor Lotz (1747-1792) is minstens
evenzeer het vermeldenwaard. Hij werkte nauw samenmet een goede vriend vanMozart,
klarinettist Anton Stadler (1753-1812). Stadler lag aan de basis van vele van zijn
composities. Stadler en Lutz ontwikkelden samen de bassetklarinet, wat voor nog zoveel
meer moois zou zorgen. Ondanks het feit dat Mozarts originele handschrift en het
originele instrument veloren zijn gegaan, bouwde Eric Hoeprich in 1994 een replica van de
oorspronkelijlke bassetklarinet gebaseerd op een ets uit een krantenartikel waarin een
concert van Stadler werd aangekondigd. Lutz ontwikkelde naast de bassetklarinet ook de
bassethoorn.

KNOPKAYA CULTUURPAKT



Perfectie en ontroering
De opnames van deze cd resulteerden in een historisch document gespeeld in lyrische
doch strak uitgewerkte stijl door de vele nauwkeurige nuances en kleuren die minutieus in
mekaar overvloeien, waarvoor alle eer minstens zozeer naar het orkest gaat als naar
Weverbergh zelf- zowel als klarinettist als als dirigent. Het wekt bovendien een gezonde
interesse op naar andere componisten uit de achttiende eeuw, die anders mogelijk
onterecht van de radar zouden verdwijnen.

Vlad Weverbergh kiest voor deze uitstekende nieuwe opname van het klarinetconcerto
van Mozart voor de bassetklarinet. En die bassetklarinet is, zo Iezen we in het cd-boekje,
een klarinet met een extensie, d.w.z. dat het bereik twee volledige tonen dieper is dan bij
een normale klarinet.
Ook bij een van de aria’s - overigens voortreffelijk gezongen door de Belgische mezzo
Coline Dutilleul, een ontdekking! - op deze cd, Parto parto uit La Clemenza di Tito, duikt
diezelfde bassetklarinet op. In een andere aria uit dezelfde opera is dat de nog zeldzamere
bassethoorn.
Ons advies: vergeet al die bassetten en andere hoorns, en geniet vooral van het levendige,
kleurrijke en ontspannen samenspel van het uitgebreide Terra Nova Collective o.l.v.
Vlad Weverbergh.

De sinfonia van Pieter VanMaldere, een componist die voor Mozart zeker geen onbekende
was, is een erg aantrekkelijke bonus.

KLARA
BART TIJSKENS

Ons advies: vergeet al die bassetten en andere hoorns,

en geniet vooral van het levendige, kleurrijke en ontspannen

samenspel van het uitgebreide Terra Nova Collective o.l.v.

Vlad Weverbergh.
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Het Antwerpse Terra Nova Collective timmert sinds 2012 aan de weg. Historische
instrumenten, authentieke aanpak, verantwoorde tempi. Bovendien wordt, zoals de naam
suggereert, veronachtzaamd repertoire gebracht. Hier is dat een symfonie van Pieter van
Maldere, een Belg - nou ja, Zuid-Nederlander - die omstreeks1760 alom respect afdwong.

Zijn stukje ‘terra nova’ mag er zijn, hoewel het omslag van de cd het niet eens vermeldt.
Van Malderes Syrnfonie op. 5 nr. 1 klinkt briljant en gepassioneerd. Dat heeft ook met de
opname te maken, waarin de lage strijkers worden geaccentueerd. Een overvloed aan
agogische accenten en een hypergepolijste frasering dragen bij aan de onrustige
geexalteerdheid.

Mozarts Klarinetconcert klinkt ook ongevvoon vanwege de bassetklarinet. Die kent een
groot contrast tussen hoog en laag, waardoor interne dialogen mooi tot hun recht komen.
Bij een ‘gewone’ klarinet hoor je zo’n vraag-en-antwoordspel minder. Maar het is wel even
wennen als je een gewone klarinet gewend bent. Ook opgenomen zijn drie aria‘s met
uitbundige blazerspartijen. Dirigent Vlad Weverbergh heeft hier werk te doen, want
helemaal soepel en synchroon weet het orkest soliste Coline Dutilleul niet te begeleiden.
Het klinkt weifelend, hier en daar. Fraaie coloraturen maken echter veel goed.

KLASSIEKE ZAKEN
JOS VAN DER ZANDEN

Mozarts Klarinetconcert klinkt ook ongevvoon

vanwege de bassetklarinet. Die kent een groot contrast

tussen hoog en laag, waardoor interne dialogen mooi

tot hun recht komen.

JOS VAN DER ZANDEN KLASSIEKE ZAKEN



DeBelgische klarinettist VladWeverbergh doet veelmeer danmusiceren. Hij was een tijdje
als soloklarinettist verbonden aan deFilharmonie, het orkest Antwerpen, maar geeft de
voorkeur aan een bestaan waarin hijzelf de beslissingen neemt. Hij richtte het ensemble
Terra Nova Collective op, bespelers van oude instrumenten. Maar hij stampte ook een Big
Band (VIad’s Big Bite) uit de grond en een Klezhmer Ensemble (Trio Dor). Hij studeerde bij
klarinetfenomeen Walter Boeykens aan het Conservatorium van Antwerpen, waar hij nu
zelf docent basklarinet is. Te oordelen naar de extra klarinettisten op deze uitgave mogen
we concluderen dat hij meer doceert dan alleen maar de basklarinet. Zouden de bespelers
van de bassethoorn en de bassetklarinet in de vocale werken op deze cd zijn Ieerlingen
zijn?Weverbergh speurt ook naar vergetenmuziek. Eerder besprak ik hier een ‘klarinetmis’
van de Antwerpse componist Faber, en op deze cd breekt hij een Ians voor een andere
Vlaming, Peter van Maldere. De Symfonie van Peter van Maldere (Brussel, (1729-1768) is
een van negenenveertig, geschreven door een componist die optrad en gepubliceerd werd
in de belangrijke Europesemuziekcentra van die tijd. Hij schreef zijn symfonieén in Brussel,
maar ze vonden hun weg naar de bibliotheek van Haydn in Esterhaza.

Mozart schreef zijn klarinetconcert in de laatste maanden van zijn Ieven voor zijn
vrijmetselaarsvriendje Anton Stadler. Stadler experimenteerde met een klarinet die in de
Iaagte over een grotere omvang beschikte, maar het instrument dat hij bespeelde is van
de aardbodem verdwenen, er is enkel een afbeelding bewaard gebleven. Niettemin is op
basis daarvan een klarinet ontwikkeld die door het Ieven gaat als bassetklarinet. Een naam
die nogal eens aanleiding geeft tot verwarring met de bassethoorn en de basklarinet -
totaal verschillende instrumenten. In de concertpraktijk kennen we wat Mozarts concert
betreft twee soorten klarinettisten: de bespelers van de gangbare A-klarinet, en degenen
die de voorkeur geven aan de bassetklarinet. De schijdslijn tussen beide Ioopt niet scherp,
want iemand als componist alias klarinetvirtuoos Jörg Widmann speelt dit concert op een
A-klarinet, terwijl men zou denken dat hij als componist interesse zou tonen voor Mozarts
originele gedachten. Numoetenwe eerlijkheidshalve toegeven dat er van dit meesterwerk
geen origineel handschrift bestaat, en dat de eerste druk verscheen in een editie voor de
A-klarinet. Toch is uit die gedrukte editie zonneklaar op te maken hoe op bepaalde plekken
de lage noten vermeden worden die on de bassetklarinet wel speelbaar zijn.

Vlad Weverbergh kiest niet alleen voor de bassetklarinet, hij kiest ook voor een klein
instrumentaal ensemble dat oude instrumenten bespeelt (in de video op youtube tel ik

Vlad Weverbergh speelt niet alleen prachtig op zijn basset-

klarinet, hij dirigeert met smaak en inzicht, en schrijft een

voortreffelijke toelichting waarin hij de geschiedenis van de

bassetklarinet haarfijn uiteenzet.

SIEBE RIEDSTRA OPUS KLASSIEK



vijftien strijkers). En hij doet iets origineels: hij heeft in Mozarts oeuvre gezocht naar
solistische momenten voor de bassetklarinet en de bassethoorn, en gevonden in de opera
La Clemenza di Tito en de concertaria Vado,ma dove? De solopartij speelt hij niet zelf, maar
Iaat hij over aan twee dames, waarvan de een een medewerker is aan het begeleidend
ensemble
Terra Nova, en de ander al eens een cd opnam met Jos van Immerseel. Het stelt Vlad
Weverbergh in de gelegenheid om de aria’s te dirigeren (en naar zijn hand te zetten). Het
resultaat is zonder meer boeiend, omdat de ‘stiltemomenten’ in deze werken nu eens niet
in de eerste plaats vanuit de zang gedacht zijn, maar ook ruimte laten voor een
instrumentale component. Wie getuige was van ‘Clemenza di Tito, the Musical’ die DNO
onlangs presenteerde in het arrangement van Peter Sellars en Teodor Currentzis heeft
kunnen vaststellen dat de ‘stiltemomenten’ in verkeerde handen Iachwekkende proporties
kunnen aannemen, hoe mooi er ook gezongen en gespeeld wordt.

Daarvan is hier, dankzij de intelligente directie van Weverbergh en de ongekunstelde zang
van Coline Dutilleul gelukkig geen sprake.
Vlad Weverbergh speelt niet alleen prachtig op zijn bassetklarinet, hij dirigeert met smaak
en inzicht, en schrijft een voortreffelijke toelichting waarin hij de geschiedenis van de
bassetklarinet haarfijn uiteenzet.

OPUS KLASSIEK
SIEBE RIEDSTRA



Once in a while a disc lands on my desk with music
by a composer I had never heard of.

Johan Adam - or Joannes Adamus Josephus - Faber
has no entry in New Grove

and very little about him is known.
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Once in a while a disc lands on my desk with music by a composer I had never heard of.
Johan Adam - or Joannes Adamus Josephus - Faber has no entry in New Grove and very
little about him is known.

He was born around 1692 in Augsburg and died in Antwerp. It is assumed that he worked
for some time in Mainz. In Antwerp he was admitted as a tenor at the Cathedral in 1720.
Hemay havemoved to Antwerp at the instigation of his younger brother Jan Frederik, who
worked as the Cathedral’s organist. He seems to have mastered several instruments,
which he played in private concerts, together with his brother at the harpsichord. In 1728
he was ordained a priest.Only three works from his pen are known: two masses, among
them the Missa Maria Assumpta, and the motet Quam dilecta.

The mass which is the subject of the present disc - comprising Kyrie, Gloria and Credo - is
remarkable for its instrumental scoring: two recorders, transverse flute, clarinet, oboe,
two violins, viola, two cellos and violone. The score also includes a basso continuo part for
both harpsichord and organ. As it was common at the time that one musician played
several instruments, the recorder parts are notated in the violin parts; the parts for
transverse flute and oboe were also played by the same performer. Obviously the most
notable aspect of the instrumental scoring is the inclusion of a clarinet. At the time Faber
composed his mass this was a very new instrument. It is assumed that it was developed
by Johann Christoph Denner of Nuremberg in the early years of the 18th century. As Faber
was born in nearby Augsburg, he may have become acquainted with this new instrument
during his formative years. The clarinet should not be identified with the chalumeau; the
obbligato parts in this mass are specifically intended for the clarinet. Three sections of the
mass include an obbligato clarinet part. The first is ‘Gratias agimus’, a solo for soprano,
with flute, clarinet and cello I, plus violins and viola, playing pizzicato. The second is ‘Qui
tollis peccata mundi’, which is a solo for alto, two recorders, clarinet and harpsichord,
without a string bass. The last is the Crucifixus, a solo for tenor with two recorders, clarinet
and two cellos, and harpsichord in the basso continuo. These scorings show that we have
to do here with a quite unusual piece. In his liner-notes Vlad Weverbergh admits that this
work raises many questions, which can’t be answered yet. One of them is what may have
motivated Faber to write a piece with such an unusual scoring. As far as the vocal parts are
concerned: the 22 sections are divided over solo voices and tutti. It seems that the mass
was intended for a total of eight voices. In the episodes for five voices the soprano part is

‘I urge anyone who likes to broaden his
horizon to investigate it, and especially
lovers of the clarinet should add this disc to
their collection.’

JOHAN VAN VEEN MUSICA DEI DONUM



split into soprano I and soprano II, whereas the other parts refer to two voices, alto, tenor
and bass, each with an additional ripieno. For this recording the performers have decided
to use a somewhat larger ensemble: four solo voices and a group of three sopranos, and
two singers for the parts of alto, tenor and bass. This mass by Faber is a most interesting
andmusically compelling piece andmakesme curious about his other mass and his motet.
It is to be hoped that theywill be available on disc at some time. The performances are very
good: the soloists all have very nice voices and sing their solos beautifully.

The clarinet parts are obviously especially interesting, and these are given fine
performances by Vlad Weverbergh. The addition of Vivaldi’s Concerto in a minor for oboe
is a bit odd. There is little or no connection between Vivaldi and Faber and this concerto is
one of Vivaldi’s best known for the oboe. That said, Benoît Laurent delivers a very good
performance.It is Faber’s mass which is the main attraction of this disc. I urge anyone who
likes to broaden his horizon to investigate it, and especially lovers of the clarinet should
add this disc to their collection.

MUSICA DEI DONUM
Johan van Veen

Hij vermengt de barokke Duitse stijl met de
mediterrane schwung van Vivaldi, en het
Vlaamse Terra Nova Collective begrijpt dat
volledig.

De naam van de Duits-Vlaamse componist en priester Joannes Adamus Faber
(ca.1602-1759) za weinigen wat zeggen. Er is slechts een handvol werken van hem
bekend, en die worden zelden of nooit uitgevoerd. Toch is de Missa Maria Assumpta die hij
in 1720 schreef niet alleen een bijzonderheid, maar ook een ware schoonheid. Het werk is
bijzonder omdat het een van de eerste composities is waar de toen nog jonge klarinet een
solistische rol in speelt. En die introductie van de klarinet in het Gratias agimus (track 8)
klinkt ook nu nog als een complete verrassing. Dat heeft alles te maken met het feit dat
Faber ondanks zijn bescheiden werkenlijst een heel goede componist blijkt. Hij vermengt
de barokke Duitse stijl met de mediterrane schwung van Vivaldi, en het Vlaamse Terra
Nova Collective begrijpt dat volledig. Dat maakt deze wereldpremière op cd tot een ware
ontdekking voor iedere barokliefhebber.



Mais la palme revient à un ensemble
instrumental rendant magnifiquement
justice à une palette de timbres étonnante.

En tout et pour tout, Johan Adam Faber a Iégué deux messes et un motet, composés en
1720, au cours d’une carrière abritée par l’immense et sublime cathédrale d‘Anvers. On se
demande encore pourquoi ce fut lui qui osa le premier faire dialoguer voix et clarinette, née
quelque vingt ans auparavant. Dans cette Missa Maria assumpta, Ie primesautier Gratias
agimus, le tendre Qui tollis peccata mundi et le Crucifixus, ces deux derniers couplant
clarinette et flûte douce, seront ainsi passés a la postérité au sein d’une oeuvre charmante.
Les courtes sections sont soigneusement contrastées, I’instrumentation raffinée. Trés
décoratif, l’ensemble recéle de plus savoureuses surprises, comme l’Adoramus Te féminin
a cappella inséré dans le Laudamus Te, ou les deux violoncelles accompagnant le duo Et in
terra pax.
Il semble que Faber cherchait, par sa messe, à se voir confirmer comme chef de choeur de
Ia cathedrale: la formation devait étre de haute volée tant la partition est exigeante. Le
choeur du Collectif Terra Nova tente avec un bel enthousiasme d’être à la hauteur,
quelques solistes aussi...
Mais la palme revient à un ensemble instrumental rendant magnifiquement justice à une
palette de timbres étonnante. Pour conclure, Benoit Laurent enlève magistralement un
concerto pour hautbois de Vivaldi.

DIAPASON
SOPHIE ROUGHOL

Johan Adam Fabers Missa Maria Assumpta contains probably
the oldest known solo for clarinet.

The manuscript in possession of the Library Royal Conservatoire
Antwerp and makes part of the permanent exhibition

at the Museum Vleeshuis.
The Terra Nova Collective conducted by Vlad Weverbergh
made a world première recording of this remarkable milestone

in the music history.

SOPHIE ROUGHOL DIAPASON



‘Vlad Weverbergh verdient een

levensgroot compliment om dit te

realiseren.’

Joannes Adamus Josephus Faber leefde van ca. 1692 (Augsburg) tot 1759 (Antwerpen) en
is daarmee een tijdgenoot van Johann Sebastian Bach. Vlad Weverbergh (1977) is een
nieuwsgierige klarinettist die opereert vanuit Antwerpen. In 1992 verscheen het boek ‘The
Baroque Clarinet’ van Albert R. Rice bij de Oxford University Press. Daarin wordt uitgebreid
ingegaan op de verrassende verschijning van de klarinet in een mis van Faber, nauwelijks
twintig jaar nadat de klarinet was ‘uitgevonden’. Het manuscript van die mis bevindt zich in
Antwerpen, voor Weverbergh een thuiswedstrijd. Een uitdaging die resulteerde in de
eerste opname van deze merkvvaardige partituur. Want musicologen vragen zich
verwonderd af hoe deze onwaarschijnlijke combinatie kon ontstaan in Antwerpen,
bedacht door een klarinetspelende componist die slechts twee missen en één motet
naliet.

Faber schiep geen meesterwerk, maar wel een intrigerende partituur die vraagt om
opheldering, en dus om een opname. Vlad Weverbergh verdient een levensgroot
compliment voor zijn inspanningen om dat te realiseren Het resultaat klinkt als een klok.
Om de cd tot een respectabele lengte op te rekken krijgen we een hoboconcert van Vivaldi
cadeau. Een aardig gebaar, maar waarom niet dat extra stukje gelopen dat ons brengt naar
die andere Vivaldi, de componist die de klarinet (chalumeaux) introduceerde in zijn
oratorium Juditha Triumphans. Voor wie nieuwsgierig is: de aria ‘Veni, veni me sequere
?da’ behoort tot het allerschoonste uit Vivaldi’s oeuvre. Maar gezien Weverberghs
virtuositeit, gepaard aan een levendige nieuwsgierigheidmogenwe hopen dat ook die kant
van de piepjonge klarinet al even boeiend aan de orde zal komen.

OPUS KLASSIEK
SIEBE RIEDSTRA

SIEBE RIEDSTRA OPUS KLASSIEK



Oue ce diso|ue a été enregistré à Anvers par des interprètes belges n’a rien d’etonnant:
Johannes Adamus Josephus Faber, bien que né à Augsbourg, fut, dès l’âge de 28 ans,
appelé a la cathedrale de la cité de Rubens en tant que musicien et tenor, lieu où officiait
déjà son frère cadet en tant qu’organiste. ll ne quittera plus sa ville d’adoption et y mourra
en 1759. Le moins que l’on puisse dire est que le temps n’a pas été clément avec son
oeuvre, pas plus qu’avec sa biographie. De sa vie, on ne sait apparemment presque rien.
Quant à sa production, seules trois messes nous sont parvenues, dont cette Missa Maria
Assumpta écrite l’année meme de ses debuts dans notre pays et dont c’est la premiere au
disque. On exagérerait en disant que cette partition de tres belle facture révolutionne notre
connaissance de la musique du 18eme siècle. Elle se signale cependant par la particularité
d’être parmi les premieres à utiliser des clarinettes dans la partie orchestrale. Pour le reste,
elle est subdivisée en 22 sections toutes fort courtes et nécessite un effectif important.

Ouant à son style, il oscille en permanence entre l’italien et l’allemand: on songe ainsi
tantôt à Vivaldi, tantôt à Fux, par exemple. L’interprétation est toute de fraicheur, tres
agreable... et le clarinettiste s’en donne à coeur joie! En complément, un virevoltant
concerto pour hautbois de Vivaldi servi avec maestria.

CRECSCENDOMAGAZINE
Bernard Postiau

‘L’interprétation est toute de fraîcheur,

très agréable... et le clarinettiste s’en

donne à coeur joie!’

Faber zou zeer tevreden zijn met de hoge standaard die het
ensemble hanteert, waarbij zowel zangers als instrumentalisten de
mis prachtig vertolken.

DE KLARINET

BERNARD POSTIAU CRESENDO MAGAZINE



De klarinet klinkt soms als een moderne hobo,

soms als een moderne klarinet en soms als een blokfluit,

maar je hoort steeds één warm en prettig geluid.

Door zijn toon waan je je in een eerdere, andere wereld.

RELEASE DATE 2014



Dit is een prachtige cd. Vanaf het moment dat ik ben gaan luisteren, houd ik niet meer op.
Het voelt voor mij als thuis- komen. Al bij de eerste noten word ik meegenomen door de
klarinettist en dat gevoel blijft gedurende de hele cd. Het is erg puur en natuurlijk. Niets te
veel, geen versieringen, gewoon zoals het is. Heerlijk om naar te luisteren.

Te horen zijn 6 trio’s, ze hebben allemaal drie delen en zijn geschreven door de Belgi- sche
componist Henri Joseph Tobi (1741- 1809). De cd maakt deel uit van een Terra Nova
Antwerpen-project. Terra Nova is eenmuzikaal onderzoekscollectief dat op zoek gaat naar
ongekende of verdwenen waar- devolle muziek met als doel deze ontdek- kingen op een
podium opnieuw tot leven te brengen. Oprichter en drijvende kracht achter Terra Nova is
de Vlaamse klarinet- tist Vlad Weverbergh die regelmatig de geschiedenis induikt. Dit
project gaat over een tijdgenoot van Mozart die in Antwer- pen woonde: de componist en
klarinettist Henri Joseph Tobi. Waarschijnlijk heeft Tobi toentertijd ook zelf de klarinetpartij
voor zijn rekening genomen.

Terra Nova pakt het groots aan: er zijn niet alleen opnames van zijn composities (waar deze
cd er ook een van is), maar ook uit- gaves van zijn partituren en een boek over zijn leven,
werk en het muzikale klimaat in Antwerpen ten tijde van Mozart. In het in- formatieboekje
van de cd staat: ‘Tijdens een bezoek aan de Oostenrijke Nederlanden noteerde de
beroemde musicoloog Charles Burney in zijn dagboek: ‘vals gestemde in- strumenten,
onbehouwen musici en twee- derangs uitvoeringen.’ Ondanks deze pes- simistische visie
van de kritische Brit brengt meer en meer onderzoek aan het licht dat op het einde van de
18e eeuw het muziek- leven in Antwerpen bijzonder actief was. Het feit alleen al dat rond
1760 van de zes officieel benoemde en beëdigde stadsspeel- lieden er reeds vier klarinet
bespeelden, is op zijn minst opmerkelijk. Dit instrument maakte nauwelijks tien jaar
daarvoor – omstreeks 1750 – een Europese doorbraak. Tijdens de Oostenrijkse periode
waren in de Zuidelijke Nederlanden overigens twee belangrijke klarinetbouwers bedrijvig,
de families Tuerlinckx uit Mechelen en De Rottenburgh uit Brussel, die een grote re-
putatie genoten tot ver buiten de grenzen.’ Vlad Weverbergh speelt op deze cd op een
klarinet die is nagebouwd volgens een ont- werp van Tuerlinckx. Een blaasinstrument
waar Tobi ook op gespeeld zou hebben.

De klarinet klinkt soms als een moderne hobo, soms als een moderne klarinet en soms als
een blokfluit, maar je hoort steeds één warm en prettig geluid. Door zijn toon waan je je in
een eerdere, andere wereld.

Vlad Weverbergh speelt erg verzorgd en heeft goede musici
om zich heen, wat resulteert in deze prachtige cd.

Deze nieuwe cd van Terra Nova mag voor de volle 100%
het label ‘historisch geïnfor meerd’ dragen!

MONIQUE GRUPPEN DE KLARINET



Vlad Weverbergh speelt erg verzorgd en heeft goede musici om zich heen, wat resulteert
in deze prachtige cd.

De muziek op de cd is geschreven om gespeeld te worden in de sfeervolle salons van de
Antwerpse stadspaleizen. Het enige overgebleven exemplaar van de bladmu- ziek van de
trio’s wordt tentoongesteld in het museum Vleeshuis in Antwerpen. De stukken zijn
opgedragen aan baron Charles de Proli. Een muzikaal mecenas, een be- schermheer voor
onder andere kunstenaars en sponsor van de opera’s van Antwerpen, Brussel en Parijs. De
cd is opgedragen aan de Britse Christopher Hogwood (1941- 2014), dirigent en
klavecinist; Hogwood (oprichter van onder meer de Academy of Ancient Music) was een
van de pioniers op het gebied van authentieke uitvoering van oude muziek, ‘historisch
geïnformeerd’ vond hijzelf een betere omschrijving dan ‘authentiek’.

Deze nieuwe cd van Terra Novamag voor de volle 100% het label ‘historisch geïnfor meerd’
dragen!

DE KLARINET
MONIQUE GRUPPEN

Another exciting clarinet-centric album is this collection of trios by an obscure figure from
the classical period, Belgian composer Henri Joseph Tobi. Each of these three pieces is
written for the rather unusual instrumental combination of clarinet, violin, and cello. None
of them has been recorded on period instruments before (only one copy of the published
score is extant), and while the music itself is more enjoyable than groundbreaking, the
unusual instrumentation and the obscurity of the composer make this disc a very
attractive candidate for library purchase - especially given the very lovely performances
and sterling sound quality of the recording.

CD HOTLIST / New Releases For Libraries

...make this disc a very attractive candidate for
library purchase - especially given the very lovely
performances and sterling sound quality of the
recording.

CD HOTLIST



Tijdgenoten

Dan ben je een degelijk vakman, beschik je over voldoende inspiratie, maar heb je de pech
een tijdgenoot te zijn van giganten in de kunstgeschiedenis (want een en ander geldt niet
alleen voor muziek), zodat je zelf én je werk helemaal in de vergetelheid geraakt, terwijl die
giganten eeuwige roem gegund is.

Ruim project

Het overkwamook componist en klarinetvirtuoos Henri Joseph Tobi (1741-1809). Hij heeft
(voor zijn tijd) behoorlijk lang geleefd (68)maar had het ‘ongeluk’ tijdgenoot te zijn vanW.A.
Mozart (1756-171)…

Terra Nova is een onderzoekscollectief dat speurt naar onbekende, zogenaamd verdwenen
maar waardevolle muziek met als doel ze opnieuw tot leven te brengen. Thuisstad
Antwerpen oblige en na een beetje graven werd Tobi van onder het stof gehaald. Rond die
vergeten Antwerpenaarwerd een ruim project opgezetmet opnames van zijn composities,
uitgave van zijn partituren en een boek over zijn leven.

Actief muziekleven

De Britse musicoloog Charles Burney bracht een bezoek aan de Oostenrijkse Nederlanden
en noteerde in zijn dagboek: valse instrumenten, onbehouwen musici en
tweederangsuitvoeringen. Daarmee kon het hoofdstuk afgesloten worden maar de Brit
bracht ook aan het licht dat het muziekleven in Antwerpen zeer actief was.

Rond 1760 waren er van de zes benoemde ‘stadsspeellieden’ niet minder dan vier die
klarinet speelden… een instrument dat pas rond 1750 in Europa doorbrak. Ter illustratie.
Rond die tijd waren hier twee families van klarinetbouwers actief: Tuerlinckx in Mechelen
en De Rottenburgh in Brussel.

Daarmee is wat we horen op de cd perfect samengevat.
Het is geen ‘grote’ muziek waarmee Tobi de muziek-
geschiedenis een andere wending had kunnen geven…
maar dat was ook niet de bedoeling. Evenmin is alles wat
Mozart neerpende even merkwaardig dan zijn werkelijk
grote werken MILO DERDEYN KLASSIEK CENTRAAL



Historisch

Bij zogenaamd historische opnames heb ik mijn bedenkingen. De klank uit een ver
verleden kán gewoon niet precies weergeven worden. Alles is nu anders… tot en met de
gordijnen en het behang tegen de muren. Argumenten pro en contra zijn legio en door een
historisch instrument min of meer correct na te bouwen en de muziek op te nemen in een
locatie die in al die tijd niet echt veranderd is (kerken bijvoorbeeld), wordt een en ander wel
geloofwaardig. De techniek staat nu ook zo ver dat - met voldoende gegevens - om het
even welke akoestiek nagebootst kan worden.

Artistiek directeur en klarinetvirtuoos Vlad Weverbergh: “Het instrument dat ik bespeel
werd gebouwd volgens een ontwerp van Tuerlinckx en is van hetzelfde type als de klarinet
waarop Tobi in de achttiende eeuw speelde”.

Trio’s

Op de cd staan “Six Trio Pour une Clarinette, un Violon & une Basse” in Parijs uitgegeven in
een cahier met als ondertitel “Oeuvre Première”.

Opnieuw Vlad Weverbergh: “De combinatie van klarinet en viool is (in die tijd zeker, red.)
veeleer uitzonderlijk. Het is charmante muziek bedoeld om gespeeld te worden in de
sfeervolle salons van de Antwerpse stadspaleizen”.

Daarmee is wat we horen op de cd perfect samengevat. Het is geen ‘grote’ muziek
waarmee Tobi de muziekgeschiedenis een andere wending had kunnen geven… maar dat
was ook niet de bedoeling. Evenmin is alles wat Mozart neerpende even merkwaardig dan
zijn werkelijk grote werken…

Deze muziek is pretentieloos en zou bijvoorbeeld op een eindproef kamermuziek aan een
koninklijk conservatorium kunnen weerklinken.

Dat het wel de moeite loont, bewijzen de namen van de muzikanten die aan het project
meewerken. Naast klarinettist Vlad Weverbergh zijn dat Katalin Hrivnak (barokviool),
Edouard Catalan (barokcello), Luc Vanvaerenbergh (pianoforte)… onder de muzikale
supervisie van Guy Van Waas (klarinettist, pianist, organist, pedagoog en dirigent van het
ensemble Les Agrémens).

KLASSIEK CENTRAAL
MILO DERDEYN



Terra Nova et Schumann: magnifique!

RELEASE DATE 2013



Le nouvel enregistnement de l’ensemble polymorphe Terra Nova est consacrè à Robert
Schumann (1810~1856). Après avoir enregistré Henry Joseph De Croes, il nous revient
toujours sous l’impulsion du clarinettiste anversois Vlad Weverbergh en trio cette fois. Il
est entouré des excellents Mate Szucz à l’alto et Michele Gurdal au piano.

Ce disque nous propose deux versions inédites des Drei Romanzen Op. 94: l‘une pour
clarinette et l’autre pour alto. Cette oeuvre a été écrite en 1849, année féconde pour le
compositeur. C’est a ce moment qu’il explore tout particulièrement le duo avec un
instrument soliste a vent et le piano. Ces trois romances ont été écrites pour hauthois et
piano et d’ailleurs, à l’origine, Schumann s’était opposé a son éditeur Simrock qui voulait
proposer une version alternative pour clarinette. Simrock passera outre son refus et
éditera non seulement une version pour clarinette mais aussi pour violon. C’es d’ailleurs
cette dernière version qui apparaitra dans l’édition complète publiée chez Breitkopf &
Härtel en 1878 sous la supervision de Clara Schumann. S’iI n’est pas si surprenant de les
entendre à la clarinette, on est par contre tres curieux de découvrir la version deMaté Sücz
a l’alto. On est conquis, tout dabord parce que les romances sont autant de poésies intimes
et ravissantes. Mais aussi parce que Sücz est un altiste exceptionnel. Soiste à l’orchestre
philharmonique de Berlin, il tire de son instrument une sonorité magnifique avec une
aisance folle toujours au service de la musique et du texte. Weverbergh n’est pas en reste
avec une version convaincante des Drei Fantasiestücke Op. 73. Egalement datées de 1949,
il ne faut pas trop chercher un contexte fantastique à cet opus et le titre originale de
Soiréestucke convient mieux. De forme Lied avec coda, ces pages exploitent la veine
lyrique et hautement nostalgique de la clarinette. C’est de cette manière que Weverbergh
les joue sans jamais perdre une sonorité ronde à la texture très riche et ce même dans la
troisième pièce plus virtuose et brillante. Terra Nova propose enfin en trio l’op. 132,
Mächenerzählugen daté de 1853. La encore, soulignons la qualité d’ensemble. Justesse,
équilibré, phrasé mais aussi respect méticuleux du texte. Michèle Gurdal joue
magnifiquememt bien. Sensible et au service des solistes, elle prend la parole quand il Ie
faut. Son timbre se marie parfaitement au son de la clarinette et de I’alto. D’ailleurs, Ia
balance evite le piège de pousser exagérément les solistes. Les sonorités se mélangent
habilement.

Du très beau Schumann!

CRECENDO
MICHEL LAMBERT

Terra Nova propose enfin en trio l’op. 132,
Mächenerzählugen daté de 1853. La encore, soulignons la
qualité d’ensemble. Justesse, équilibré, phrasé mais aussi
respect méticuleux du texte.

MICHEL LAMBERT



Terra Nova Antwerp is een muzikaal onderzoekscollectief met Antwerpen als thuishaven.
Het gaat actief op zoek naar ongekende of verdwenen waardevolle muziek met als doel
deze ontdekkingen op een podium opnieuw tot leven te brengen. In concertprogramma’s
worden deze onbekende werken naast gevestigde waarden van onze westerse
muziekcultuur geplaatst.

De cd Robert Schumann - Romances staat geheel in het teken van bijzondere composities.
De Romances opus 94 dateren uit 1849. Schumann componeerde deze als kerstcadeau
voor zijn vrouw Clara. Origineel waren De Romances gecomponeerd voor hobo en piano en
Schumann was aanvankelijk helemaal niet te vinden voor een alternatieve editie voor
klarinet. In een brief aan Schumann uit 1850, waarin uitgever Simrock de ontvangst van
het werk bevestigt, stelt de uitgever de vraag of Schumann zou willen instemmen om
naast de titelpaginamet vermelding ‘voor hobo en piano’ een alternatieve titelpagina ‘voor
klarinet en piano’ te maken. Schumann antwoordde hierop: “Moest ik het werk
oorspronkelijk bedoeld voor klarinet en piano was dit een totaal ander stuk geworden. Het
spijt me dus dat ik uw verzoek niet kan inwilligen.” Desalniettemin verzorgde de uitgever
toch een uitgave klarinet en bovendien ook nog een versie voor viool.

Op deze cd zijn, geheel in de geest van Terra Nova, twee alternatieve versies van de Ro
mances te vinden. De Simrockversie voor klarinet en piano en een unicum: een versie voor
altviool geïnspireerd door de alternatieve versie van de beroemde klarinetsonates op
altviool van Schumanns protegé Johannes Brahms. De versie voor klarinet en piano is
inmiddels geheel ingeburgerd en verworden tot een graag gespeeld repertoirestuk. Kla
rincttist Vlad Weverbergh zorgt samen met pianiste Michèle Gurdal voor een mooie egale
uirvoering, De klank van Weverbergh is bijna overal even flexibel en rond, als bij ziin leraar
wijlen Walter Boeykens. Alleen in de hoge fortepassages mist de klank van Weverbergh
wat aan diepte en rondheid. De altvioolversie is door altist Maté Szücs soepel en met veel
warmrte uitgevoerd. Vooral waar de Romances de laagte in gaan is de diepte van de
altviool ergmooi en is het zeker goed te vergelijkenmet de alternaticve versie van Brahm’s
klarinetsonates. Alleen het tweede deel van de Romancesmist op altviool wel het briliante
randje die de versie voor viool en piano wel heeft. Dit tweede deel lijkt sowieso beter te
passen bij de hobo - waar Schumann oorspronkelijk voor geschreven heeft - en de viool,
die meer registeroverlappen heeft met de hobo dan de altviool heeft.

Voor alle liefhebbers van de klarinetmuziek van Schumann
is deze cd dan ook een echte aanrader.

FANY VAN ROOIJ DE KLARINET



Op een cd met klarinetmuziek van Robert Schumann ontbreken uiteraard de Fantasie
stücke opus ‘73 niet. Weer een prachtig werk waar je kunt genieten van het flexibele geluid
vanWeverbergh. Vooral in demiddenpassage in het eerste deel valt de flexibiliteit en grote
adembeheersing op. ln het tweede en derde deel zijn het juist de perfect gekozen tempi die
voor de ‘Lebhaft’ en ‘Feuer’ zorgen. ln de tiid dat Schumann zijn Romances schreef, schreef
hij ook veel huiskamermuziek: populaire, voordelige stukken in de burgerlijke
Biedermeierstijl die op verschillende instrumenten konden worden uirgevoerd. Zo is het
ook met de Märchenzählungen opus 132 en Märchenbilder opus 113 die op deze cd te
vinden zijn. Het speelgenot en de luchtigheid spat er vanaf! De musici zijn goed op elkaar
ingespeeld en de balans is overal goed: solistisch wanneer motieven eruit moeten
springen en begeleidend daar waar de muziek erom vraagt. Dit komt het mooist naar
voren in het laatste deel van de Märchenzählungen.

Voor alle liefhebbers van de klarinetmuziek van Schumann is deze cd dan ook een echte
aanrader.

DE KLARINET
FANNY VAN ROOIJ



Een van de interessante aspecten van deze cd Schumann-Weverbergh is dat er twee
verschillende versies van de Drei Romanzen op 94 van Robert Schumann (1810-1856)
opstaan. Aanvankelijk schreef Schumann dit werk voor hobo en piano in 1849 voor zijn
vrouw Clara. Later verscheen een versie voor klarinet en piano en in de volledige uitgave
van de Werken van Schumann uit 1878 wordt alleen de versie voor viool en piano
vermeld.

Terra Nova heeft op deze cd een versie voor altviool en piano opgenomen, geinspireerd
door de sonates voor klarinet van Johannes Brahms, maar omgezet voor altviool. Vlad
Weverbergh (klarinet) en Michèle Gurdal (piano) geven een mooie uitvoering van dit
werk.

De klarinet klinkt helder en, waar nodig, wordt er mooi legato gespeeld. De twee
uitvoerenden voelen elkaar goed aan. De versie voor altviool komt, niet verwonderlijk,
anders over. Maar alles klinkt overtuigend. De interpretatie is warm en ontroert door zijn
eenvoud.

In Märchenzählungen voor klarinet, piano en altviool is in de vier deeltjes perfect
samenspel te horen. De samenklank van klarinet en altviool is mooi en de piano, die
soms (deel 2) een leidende rol toebedeeld krijgt, overtuigt ten volle. Ook in
Märchenbilder voor altviool en piano op. 133 is het samenspel evenwichtig. De karakters
van de drie delen komen goed uit: melancholisch in 1, energiek in 2 en dromerig in het
slotdeel. In Drei Fantasiestücke voor klarinet en piano op. 74 klinkt deel 1 klagelijk, deel
2 wordt levendig gebracht en het derde wordt vurig gespeeld met prachtige arpeggio’s.
Een interessante cd met Vlad Weverbergh (klarinettist, artisriek directeur en oprichter
van Terra Nova), Màté Szücs (altviolist en aanvoerder altviolen Berliner Philharmoniker)
en Michèle Gurdal (pianiste).

JEANETTE VERGOUWEN

De klarinet klinkt helder en, waar nodig, wordt er mooi
legato gespeeld. De twee uitvoerenden voelen elkaar goed
aan. De versie voor altviool komt, niet verwonderlijk,
anders over. Maar alles klinkt overtuigend.
De interpretatie is warm en ontroert door zijn eenvoud.

JEANETTE VERGOUWEN



Das in Antwerpen beheimatete Ensemble Terra Nova hat sich der Suche nach wertvollen
verschwundenen oder zumindest unbekannten Musikstücken verschrieben.
Musikalische Endeckungen zu machen und diesen anschliessend einen festen Platz im
Repertoire zu verschaffen ist das erklärte Ziel des Ensembles. So vermitteln der
Klarinettist Vlad Weverbergh, Gründer und künstlerischer Leiter von Terra Nova, Máté
Szücs, 1. Solo-Bracher der Berliner Philharmoniker, sowie die Konzerpianistin Michèle
Gurdal in ihren Konzetprogrammen un CD-Einspielungen ein breit gefächertes
Spectrum: Ihre Neuentdeckungen stellen sie neben wholbekannte Meisterwerke und
bieten dem Zuhörer damit ein ebenso facettenreiches wie ungewöhnliches
Musikerlebnis.

Perlen Schumann’scher Kammermusik offeriert das Ensemble nun auf vorliegender CD
in alternativen Bezetzungen. Gleich zwei unterschiedliche Versionen van Schumann
1849 komponierten Drei Romanzen op. 94 präsentieren die Musiker, und doch ist die
“richtige” nicht dabei! Schumann schrieb seine Stücke nämlich für die Besetzung Oboe
und Klavier, genehmigte at libitum statt der Oboe sogar die Violine. Als aber der Verleger
Simrock fragte, “ob denn Schumann wenigstens nicht dem Publikumsgesmack besser
entsprechen wolle, wenn er auf dem Titelblatt [...] die Oboenstimme auch als für
Klarinette spielbar anzeige”, reagierte Schumann recht spontan und vehement: “Wenn
ich originaliter für Klavier komponiert hätte, würde es wohl etwas anderes geworden
sein. Es tut mir sher leid, Ihrem Wunsche nicht nachkommen zu können, aber ich kann
nicht anders.”

Denoch hören wir hier nun Michèle Gurdal in den Stücken op. 94 als Klavierpatnerin für
Vlad Weverbergh auf der Klarinette sowie am Ende der CD— ganz ungewöhnlich— für
Máté Szücs auf einer Viola. Beide Versionen also, denen Schumann nicht zugestimmt
hat bzw. hätte. Reizvoll klingt es trotzdem, schon allein wegen der durchaus gelungenen
und einfühlsamen Interpretation der drei Musiker in beiden Fällen. Dem Inneren Ohrt des
Zuhörers schwebt allerdings doch die weichere, innigere Klang der Oboe vor, den
Schumann zweifellos für seine Sücke op. 94 bevorzugte und deren kompositorische
Strutur er darauf abstimmte.

Original für Klarinette und Klavier hingegen wurden die ebenfalls 1849 entstandenen
Drei Fantasiestücke op. 73 komponiert. “Soiréestücke” nannte Schumann sie zunächts.
Die enge Verknüpfung der einzelnen Stücke sowie weitere innere motivische

Die unterschiedlichen Bezetzungen bieten ein
abwechslungreiches Hörerlebnis.

IMGARD KNECHTGES-OBRECHT



Zusammenhänge führen zu einer poetischen Geschlossenheit, die das Opus besonders
charaktervoll wirken lässt. Das melodiöse Moment ist betont, bei differenzieter
klanglicher Gestaltung mit einem ausgefeilt raffinierten Klaviersatz. Diesen
musikalischen Anforderungen werden Weverbergh und Gurdal gerecht, ihre
Interpretation ist mitreissend wie überzugend.

Im kammermusikalischen Erproben verschiedener Instrumente, die er dem Klavier zur
Seite stelle, griff Schumann 1851 auf die Viola zurück. Seine Märchenbilder op. 113
zeigen, welche “erzählenden”, der menschlichen Stimme nahekommenden
Eingenschaften Schumann gerade bei diesem Steichinstrument entdeckte. Der
“märchenhaften” Attitüde wird durch einen fantasievoll erzählenden Gestus der Musik
Rechtnung getragen, die einzelnen Stücke weichen dabei in ihrer Stimmung stark
voneinander ab, wobei besonders der Gegenzatz zwischen der dramatisch geprächten
Nr. 3 und dem wehmütig wirkenden letzten Stück auffält.

Gegen Ende seiner Schaffenszeit erweiterte Schumann im Oktober 1853 jene bisher von
ihm vorgezogene Duo-Kombination zu einer interessanten Triobebesetzung. Zum
Klavier gesellt sich dabei ein Duo aus Blas- und Streichinstrument und es enstehen die
Märchenerzählungen op. 132 für Klarinette, Viola und Klavier. Die parallele zu Mozarts
berühmten Kegestatt-Trio (KV 498 von 1786) drängt sich auf, möglicherweise diente es
Schumann tatsächlich als Anregung. Es verwendet jedenfalls dieselbe eigenwillige
Besetzung, van der Schumann glaubte, dass sie sich im Ausdrück “höchst romantisch
ausnehmen” werde. Zwar darf in Op. 132 das Blasinstrument durch die Violine ersetzt
werden, nicht aber die Viola, deren Klangbild bei Schumann eben auf das Engste mit Art
und Charakter misikalischer “Märchen” verbunden ist.

Die drei Musiker vermögen in ihrer Einspielung jene vom Komponisten intendierte
Wirkung lebendig zu vermitteln. Sie zeigen sich den technischen Anforderungen
gewachsen, spielen einfühlsam und im Ausdruck angemessen. Das intime, erzählend-
mächenhafte Klangbild, aus dem gelegentlich eine überaus brillante Passage
hervorblitz, zieht den Zuhörer zweifellos in seinen Bann. Die unterschiedlichen
Bezetzungen bieten ein abwechslungreiches Hörerlebnis.

Das viersprachige Booklet liefert darüber hinaus einige der Gedanken und Absichten, die
Terra Nova mit dieser im eindruchksvollen Kulturzentrum deSingel in Antwerpen
aufgenomen und auch äusserlich schön gestalteten CD verbinden.

Empfehlenswert nicht für Freunde Schumann’scher Kammermusik!



Met lovende perskritieken in binnen- en buitenland
verscheen in 2011 rond deze componist de eerste cd

met een concerto voor klarinet en partias;
muziek uit Mozarts tijd van de hand van een Vlaming.

RELEASE DATE 2012



De Croes. Niet zo’n superbekende naam. Maar toch. De Croes was de kapelmeester van
Karel van Lotharingen in Brussel. Tijdens dat rustige moment in onze vaderlandse
geschiedenis op het einde van het Oostenrijkse tijdperk, tussen twee roerige periodes in
en de kunsten dus konden bloeien. Hij schreef muziek die er best magwezen en die tijdens
diens leven al in Parijs werd gedrukt. Muziek waar we met reden een beetje fier op mogen
zijn. Maar dan hebben we het over Henri-Jacques de Croes. De vader. Want Henri-Jacques
had ook een zoon-musicus. Henri Joseph de Croes. Geboren in 1758 en gestorven in
Regensburg in 1842.
1758: twee jaar na Mozart.
Regensburg? Zo ver van zijn geboortestad? Vader Henri-Jacques was al in dienst geweest
van de vorsten Thurn und Taxis voor hij in dienst van de landvoogd trad.
Er was al een relatie met die machtige familie. Wanneer zoon Henri Joseph emplooi zocht
vond hij dat ook bij de Thurn und Taxis (die zowel in Brussel als in Regensburg hofhielden).
Eerst is hij violist en later in 1798 (al lang na de dood van Mozart) wordt hij kapelmeester
van het hoforkest. Dat orkest gold als een van de orkeststandaarden in Europa.
Vader en zoon hadden dezelfde initialen H.J. vandaar dat hun werken verward werden. Het
duurde even voor het bestaan van de zoon duidelijk werd. Zijn werk werd keurig bewaard
in de Thurn und Taxishofbibliotheek. De muziek uit deze cd kwam uit die bibliotheek en
wordt voor het eerst opgenomen.
Vlad Weverbegh is een begaafd klarinettist en begeeft zich in verschillende tijdsperioden
en muziekstijlen. Hij leidde een ensemble dat ‘divertimenti’ en ‘douze morceaux’ op cd
zette. Je hoort het al: muziek met een amusementsfunctie. Het hoforkest moest ook
presteren tijdens officiële ontvangsten. De muziek krijgt daarmee de functie die muziek in
restaurants wel eens durft te hebben: muziek die de gaten in het gesprekken moet
invullen. Maar die mag anderzijds niet te opvallend zijn anders overstemt hij die
gesprekken. Filmmuziek heeft soms ook die eigenschap: muziek om niet gehoord te
worden. En daar knelt een beetje het schoentje. Want de muziek is fantastisch gespeeld.
We zijn tenslotte een volk van blazers. Goed gedaan. Je kan echt genieten van de mooie
klank. Maar de muziek zelf is jammer genoeg te weinig substantieel om er de hele tijd met
je gedachten bij te blijven, wat oorspronkelijk ook de bedoeling was.

COBRA
LUCAS HUYBRECHTS

... want de muziek is fantastisch gespeeld.
we zijn tenslotte een volk van blazers.
Goed gedaan. Je kan echt genieten van
de mooie klank.

LUCAS HUYBRECHTS COBRA



‘Musique légère et sans prétention,
mais interprétée avec verve.’

‘Impossible de mieux rendre de caractère

joyeux et rayonnant de ces compositions!’

Le clarinettiste anversois Vlad Weverbcergh est tout à la fois le chef, un des musiciens et
surtout l’initiateur de ce disque consacré à une figure un peu oubliée de la musique beige
(ou de la musique de ce qui était à l’époque les Pays-Bas méridionaux): Henri Joseph de
Croes (1758-1842), violoniste et compositeur comme son père Henri-Jacques
(1705-1786). Né à Bruxelles, De Croes fils allait faire l’essentiel de sa carriére à la Cour
des Tour et Taxis à Ratisbonne, et c’est là qu’ont été retrouvés les douze morceaux pour
deux clarinettes, deux cors et deux trompettes ainsi que le divertimento enregistrés ici
pour la première fois.
Musique légère et sans prétention, mais interprétée avec élégance et verve.

LA LIBRE BELGIQUE

Henri Joseph de Croes (1758-1842) naquit à Bruxelles et étudia auprès de son célèbre père
Henri-Jacques de Croes (1705-1786) qui usa de toute son influence pour lui assurer un
poste dans l’orchestre de la cour ‘Thurn und Taxis’ à Ratisbonne (Regensburg) alors qu’il
n’avait que 17 ans. ll devint le directeur musical de la Cour en 1799.
L’orchestre de Ratisbonne joua un role déterminant dans le développement de la
clarinette. La bibliothéque de la Cour ne contient pas moins de 36 Concertos pour
clarinette de la seconde moitié du 18e siècle
C’est dans cette bibliothèque qu’ont été retrouvés les douze morceaux pour deux
clarinettes, deux cors et deux trompettes ainsi que les Divertimenti enregistrés sur ce CD
sous la direction et dans les interprétations inspirées et vivantes du clarinettiste anversois
Vlad Weverbergh. Impossible de mieux rendre le caractère joyeux et rayonnant de ces
compositions!

BLOG ABOUT CLASSICAL MUSIC
REMY FRANCK

LA LIBRE BELGIQUE
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“Disparu entre Mozart et Beethoven, la découverte de Henri Joseph de Croes”
Ce mercredi 18 novembre 2012, dans le cadre de la banque nationale d’Anvers. le
clarnettiste belge Vlad Weverbergh a présenté son nouvel enregistrement qui est aussi le
pre-mier projet de recherche musicologique de l’ensemble Terra Nova. Ce projet entend
nous faire découvrir la musique disparue d’un compositeur bruxellois devenu maître de
chapelle de la famille princière Tour-et-Taxis en 1798.

Les grandes aventures commencent souvent par des découvertes fortuites voire des
malentendus ! C’est le cas en ce qui concerne Terra Nova car l’ensemble de recherche
trouve son origine dans la découverte par un certain Van Rompuy, professeur de
mathématiques à Boom et féru de musicologie d’un fragment de partition. Un concerto
pour clarinette d’un compositeur belge : H. J. de Croes.
Van Rompuymontre alors la partition a Miel Pieters, violoniste à la Philharmonie d’Anvers.
A ce moment, les deux hommes attribuent l’oeuvre de Henri-Jacques de Croes,
compositeur anversois qui entra au 18ème siecle au service de la Familie Tour- et-Taxis à
Bruxelles.
Miel Pieters, ayant mis Vlad Weverbergh dans la confidence, pousse plus avant ses
recherches et découvre alors que Henri-Jacques n’avait jamais écrit de concerto pour
clarinette. C’est le docteur en musicologie Koen Buyens qui leur révélera l’existence du fils.
Henry Joseph, lui aussi maître de chapelle de la famille Tour-et-Taxis installée alors à
Ratisbonne (Regensburg en Bavière).
S’en suivent plusieurs voyages de Pieters en Bavière pour consulter la bibliothèque de la
cour des Tour-et-Taxis et y découvrir un nombre considerable demanuscrits encore en tres
bon état.

L’enregistrement présenté ce mercredi est donc le fruit du travail de reconstitution de
l’oeuvre de De Croes fils par Pieters et Weverbergh.
L’objectif de Weverbergh est donc de nous faire découvrir De Croes mais surtout de le
programmer aux côtés de monstres sacrés de notre culture occidentale que sont Mozart
et Beethoven.
L’ensemble Terra Nova est constitué d’une belle brochette de éminents solistes issus de
nos meilleurs orchestres nationaux. 11 musiciens ouvrent le bal avec un arrangement de
l’ouverture et d’airs tirés des Noces de Figaro par Johann Nepomuk Wendt, premier
hautbois de l’orchestre imperial de Joseph ll. L’harmonie (2 clarinettes, 2 hautbois, 2 cors,
2 bassons) est completée de trois “cordes “ (deux altos et une contrebasse). On redécouvre
la fonction historique de l’harmonie, ensemble instrumental présent à la cour impériale de

‘Les musiciens de Terra Nova jouent pour la
première fois ensemble mais ils imposent des les
premières notes de l’introduction une grande
assurance, une technique impeccable mais surtout
une force de caractère conquérante.’

MICHEL LAMBERT



Vienne y proposant des arrangements d’opéras célèbres et à la mode! Weverbergh
surprend son auditoire en glissant subtilement un air de De Croes au milieu des “tubes” de
Mozart. La plupart n’y voient que du feu, les plus connaisseurs cherchent au fond de leur
mémoire de quelle partie de l’opéra cet air a pu ètre tiré l C’est une manière tres habile
d’introduire De Croes en montrant qu’il peut subir la comparaison avec Mozart dans un
même programme de concert.
Les musiciens de Terra Nova jouent pour la première fois ensemble mais ils imposent des
les premières notes de l’introduction une grande assurance, une technique impeccable
mais surtout une force de caractère conquérante. lls jouent Mozart avec beaucoup de
reliefs, une énergie rythmique qui rend à la partition la force de ses contrastes mais aussi
la tendresse et l’humour presque truculent de l’opéra bouffe!
Le programme se poursuit avec le sextuor op 71 de Beethoven, pour 2 clarinettes, 2
cors. 2 bassons.
On peut considérer cette oeuvre comme un exercice de style pour Beethoven, plus qu’une
oeuvre de circonstance ou resultant d’une commande. Elle fut probablement écrite vers
1796 mais elle ne sera créée que en 1805 à Vienne. L’op 71 se présente sous la forme
d’une suite en 4 mouvements. On soulignera dans cette interpretation la prestation du
premier basson. Bob Permentier, basson solo à l’ONB. Terra Nova joue juste dans tous les
sens du terme, l’ensemble est homogène et l’équilibre parfait.
La sérénade KV 375 fait suite à une commande de l’empereur Joseph Il à Mozart qui vient
d’arriver à Vienne. La première version en sextuor est alors refusée par l’empereur qui avait
décrété que l’ensemble imperial d’harmonie devait être un octuor. Mozart revoit sa copie
qui sera à nouveau refusée par l’empereur qui attendait, non pas une oeuvre originalemais
un arrangement d’un opera à succès selon la pratique de l’époque.
L’oeuvre est intéressante avec quelques audaces harmoniques (dissonances non
préparées). Elle met en valeur la virtuosité des instrumentistes.
La dernière partie du concert est enfin consacrée à Henri Joseph de Croes avec les
divertimenti n°I3-3 et n°14-2.

Né à Bruxelles, De Croes est alors Maître de Chapelle de la famille Tour-et-Taxis à
Ratisbonne. ll est donc à la fois chef d’orchestre et compositeur et les parties virtuoses
qu’il nous propose laisse supposer qu’il devait avoir sous sa baguette d’excellents
instrumentistes.
Ses divertimenti sont, comme le nom l’indique, des pièces de circonstances, pour
accompagner les banquets et autres festivités de la cour. La musique de De Croes est
séduisante. très plaisante et s’inscrit dans une forme classique. Lesmélodies sont souples
et originales. Ces divertissements se présentent sous forme de “Thème et variations”. Le
langage harmonique est limpide sans être simpliste mais il ne nous surprend jamais. De
Croes évite la monotonie par des variations de genres et de caractères ou chaque
instrumentalist de l’ensemble peut laisser exprimer tantôt ses qualités expressives tantôt
ses qualités de virtuoses. La grande particularité de la musique de De Croes est le soin
accordée à la partie de contrebasse, très virtuose. ll devait avoir sous ses ordres un
contrebassiste d’exception!
On ne trouve pas de tels parties de contrebasse chez Mozart ou Beethoven...



On remarque aussi que les hautbois de l’harmonie sont remplacés par deux altos donnant
une couleur originale.

Vlad Weverbergh nous a donc fait découvrir un bon compositeur classique bruxellois. Le
public pourrait sortir de ce concert presque frustré de ne pas avoir entendu suffisamment
de De Croes. Mais Weverbergh n’est pas dupe. il sait qu`un concert uniquement consacré à
De Croes aurait du mal à tenir la route ! L’objectif du collectif Terra Nova n’est nullement de
faire “que du De Croes” mais de programmer les meilleurs pages d’un compositeur
national aux côtés des genies musicaux de notre histoire occidentale. C’est réussi !
Pour la suite, Miel Pieters promet un concerto pour basson probablement créé par
Graziano Moretto, qu’il présente comme étant peut-être le chef d’oeuvre de De Croes
parmi ce qu’on connait aujourd’hui.

Binnen het unieke kader van de Nationale Bank te Antwerpen stelt Weverbergh op 28, 29
en 30 november 2012 zijn gloednieuwe cd “divertimenti” (en douze Morceaux) voor. Het
divertimento is een licht en speels muziekgenre dat in de tijd van De Croes werd gespeeld
als achtergrondmuziek.

Samen met zijn ensemble Terra Nova presenteert hij eveneens het project “Verdwenen
tussen Mozart en Beethoven”, de ontdekking van H. J. de Croes.

Nog even melden dat Terra Nova een onderzoekscollectief is dat bestaat uit: Vlad
Weverbergh, klarinet, Nathalie Lefevre, klarinet, Marc Sabbah, altviool, Dmitry Ryabinin,
altviool, Bert Helsen, fagot, Anthony De Vriendt, hoorn. Katrien Vintioen, hoorn, Neil Leiter,
altviool, Veerle Huslzens, hobo, Luk Nielandt, hobo, Bob Permentier, fagot, Miguel
Meulders, contrabas.

Het zijn stuk voor stuk solisten bij grote orkesten of ensembles zoals ll Fondamento, het
Nationaal orkest van Belgie of de Rottendamse filharmonie.

Verdere cd-opnames zullen door deze instrunententros systematisch worden gewijd aan
onderzoeksprojecten rond partituren die nooit eerder werden opgenomen. Nu al warmt dit
mijn historisch, muzikale hart.

FRANK DE VOS

‘Verdere cd-opnames zullen door deze instrumententros

systematisch worden gewijd aan onderzoeksprojecten

rond partituren die nooit eerder werden opgenomen.

Nu al warmt dit mijn historisch, muzikale hart.’

FRANK DE VOS



Musici die tussen de plooien van de tijd speuren, vergeten cornponisten afstoffen, deze
opblinken en fris laten herleven. VladWeverbergh is zo iemand. Afdalen in de tijd zoalsmijn
grote diva Cecilia Bartoli. ln elke van haar cd’s ontdek je een vers verleden. Met haar
wandel je nooit op een platgetreden pad. Nooit brengt ze zoals veel van haar collega’s de
200.000ste versie van de evergreens van Vivaldi, Gluck, Händel of welke componist dan
ook. In ‘Mission’ die recent verscheen met nooit eerder opgenomen werk van Agostino
Steffani (1654-1728) zorgt zij opnieuw voor een wereldpremière.

Vlad vereerde mij met de uitnodiging: ‘Verdwenen tussen Mozart en Beethoven, de
ontdekking van H. J. de Croes’. Zoiets maakt me gelukkig. Vlad Weverbergh (24 februari
I977), een van de beste klarinettisten in ons land is zoals la Bartoli een muzikale vorser.
Het aretheia van de oude Grieken fltste door mijn hoofd. Hij is dus zoals mijn diva een even
voortreffelijk iemand. Deze virtuoos hoorde ik de eerste maal tijdens de opening van de
tentoonstelling van de stadsgedichten van erestadsdichter Peter Holvoet-Hanssen eind
2011 in het Letterenhuis te Antwerpen. Geen enkele stijl is hem vreemd: van Klezmer over
klassieke avant-garde tot Mozart. Zijn indrukwekkend curriculum is te consulteren op
www.vlad.be.

Henri Joseph de Croes (Brussel 1758 - Regensburg 1842) was een componist en violist uit
de Zuidelijke Nederlanden, tijdgenoot van Haydn, Mozart en Beethoven. Hij was de zoon
van Henri-Jacques de Croes (Antwerpen 1705-Brussel 1786), violist en componist bij de
vorsten Thurn und Taxis in Brussel en Frankfurt en later violist, kapelmeester en muziek-
directeur aan de Koninklijke hofkapel in Brussel. Op achttienjarige leeftijd trad zoon Henri
Joseph de Croes in dienst van de prinsen van Thurn und Taxis in het Beierse Regensburg,
eerst als violist en vanaf 1798 als kapelmeester. Hij woonde in Regensburg tot aan zijn
dood op vierentachtigjarige leeftijd.

Met lovende perskritieken in binnen- en buitenland verscheen in 2011 rond deze
componist de eerste cd met een concerto voor klarinet en partias; muziek uit Mozarts tijd
van de hand van een Vlaming.

“Wie houdt van het klarinetoeuvre van Mozart en Carl Maria von Weber, moet deze cd in
huis halen. Wij smolten alvast weg bij de cadens uit de eerste beweging.”

MENZO

‘Wie houdt van het klarinetoeuvre van Mozart en

Carl Maria von Weber, moet deze cd in huis halen.

Wij smolten alvast weg bij de cadens uit de eerste

beweging.’

MENZO



Onmiskenbaar een tijdgenoot van Mozart!

Complimenten voor klarinettist Vlad Weverbergh en het

Süd-West Deutches Kammerorchester o.l.v. Sebastian Winkel

Een verbluffende ontdekking. Want dit is Antwerpse, Brabantse

muziek van zeer hoog niveau!

DE KLARINET
SASKIA MARTENS

Vlad Weverbergh wekt Vlaams classisisme.

Als een minstens evenwaardig vakman de klarinet bespeelt en

meestapt in het verhaal van de componist, goed gevolgd door een

begeleidend orkest en dirigent, dan kan niets meer stuk.

KLASSIEK CENTRAAL
LUDWICH VAN MECHELEN

Klarinettist Vlad Weverbergh blies een concerto en tien Partias

van Henri Joseph de Croes weer tot leven, een vergeten Antwerpse

tijdgenoot van Mozart. Een wereldpremière op cd.

DE GAZET VAN ANTWERPEN
FEANK HEIRMAN

Nieuwe muziek uit Mozarts tijd.

De Croes gaat resoluut voor onbezorgde schoonheid, voor dartele

melodieën en stijlvolle gratie.

Een cd die een aangename kennismaking is met een vergeten

18de- eeuwse compownist en met een talentvolle klarinettist.

CULTUURWIJZER ARTSENKRANT
TOM EELEN



Kompositionen für galante Klarinetten.

Sowohl dem Orchester mit seinem Solisten Weverbergh als auch

dem Quintett gelings es hervorragend, die transparante,

spritzigeLeichtigkeit zu intonieren, ohne welche die filigranen

Girlanden der Wiener Klassik ihren grazilen Glanz, der ihren

besonderen Charme ausmacht, nicht entfalten könnten.

ZEITUNGGRUPPE STUTTGART
LEONBERGER KREISZEITUNG

Dem bei Walter Boeykens ausgebildeten Klarinettisten Vlad

Weverbergh gelingt eine solide technisch einwamdlfreie

Interpretation des Konzerts. In den Kadenzen dominiert seine

Virtuosität.

Die beiden Klarinettisten Vlad Weverbergh und Jaan Bossier,

der jetzt in Bremen und Dortmund unterrichtet, die beiden

Bratscher Diederik Suys, Solobratscher im Orchestre National de

l’Opéra de Paris, und Sander Geerts, in gleicher Position in

“deFilharmonie Antwerpen”, sowie Jan Buysschaert, der als

Kontrabassist im Brüsseler Philhtarmonischen Orchester wirkt,

erwecken diese Miniaturen mit ihrem kammermusikalischen Spiel

zu einem kurzweiligen, unterhaltenden Hörvergnügen.

DAS ORCHESTER
HERBERT HAASE
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