
Zondag 10 juli 
 

Deze ochtend zal bij de Kapel op ’t Rijsselt Engelse muziek uit het begin van de 20e eeuw te 
horen zijn, met dat zo typische klankidioom. En aan het begin van de middag komt journalist 
en voormalig Londens correspondent Peter Brusse bij de Bibliotheek vertellen over het 
memorabele leven van de Engelse edelman Sir Philip Sidney, van wie wel twee 
standbeelden in Zutphen staan. Ter afsluiting van het Vijfdaags Festival volgt dan nog het 
traditionele Wandelconcert, met de St. Jan als startpunt, en daarna zullen we onder het 
genot van carillonklanken van de Wijnhuistoren naar het slotconcert in de Walburgis lopen; 
een Bachcantate door zowel het festivalkoor, solisten als -orkest.  
 

 
De Walburgis vanaf de Bleek 
 

Programma 
 
 

11:30 – 12:30  ZONDAGOCHTENDCONCERT– Kapel op ‘t Rijsselt 

  The Lark Ascending  kamermuziekrecital 

         met muziek van Elgar, Vaughan Williams, Finzi, Gurney en Britten 

m.m.v. Johannette Zomer, sopraan, Jasper Schweppe, bariton, Franc Polman, 
viool, NN viool, Yoshiko Morita, altviool, Viola de Hoog, cello, Paul Komen, piano 

Tegen het begin van 20e eeuw ziet men in Engeland een hernieuwde interesse naar 
de muziek uit het Elizabethaanse tijdperk ontstaan. Het valt samen met de 
traumatische ervaringen van de Eerste Wereldoorlog, het schrijnend verlies van een 
hele generatie, en het kwijtraken van het geloof en vertrouwen in Groot-Brittannië en 
zijn Empire. Daardoor ontstond hernieuwde belangstelling voor volks- en pastorale 
tradities, met een meer introspectieve en lyrisiche muzikale taal tot gevolg, die in de 
muziek van bijvoorbeeld Vaughan Williams goed te herkennen is. Met een veranderd 
cultureel landschap tot gevolg, als een verstilde reactie van een leeuwerik op de 
‘Pomp and Circumstance’ van het Imperialisme, toen Britannia nog de golven 
regeerde. 

 

Kaarten Lark Ascending: https://www.klassiekemuziek.nl/e/16152/tickets 

 
 

14:00 - 15:00 LEZING met muziek - Bibliotheek Zutphen 

Sir Philip Sidney  the Complete Elizabethan 

Lezing door Peter Brusse, schrijver, journalist  en voormalig correspondent in 
Londen, over Sidney, die Elizabethaanse edelman, dichter, veldheer en legende. 

m.m.v. Peter Brusse, Susanne Braumann, viola da gamba en haar consortklas 

http://www.klassiekemuziek.nl/e/16152/tickets


Sir Philip Sidney (1554 –1586) was een prominent figuur in Engeland ten tijde van 
Elizabeth I. Hij was een bekende aristocraat, diplomaat, mecenas en dichter. Hij raakte 
dodelijk  gewond bij  de slag om Zutphen in 1586, en stierf een paar maanden later in 
Arnhem. Hij leeft voort in zijn beroemd geworden sonnetten. 

Peter Brusse zal naast het verhaal over Sir Philip ook aandacht aan de politieke, 
religieuze vrijheidsidealen van die tijd besteden, die soms mooier leken dan ze waren. 
En dan ook een paar vergelijkingen met het nu trekken 

Kaarten Lezing: https://www.klassiekemuziek.nl/e/16153/tickets 

 
 

AFSLUITEND WANDELCONCERT  

GRATIS TOEGANKELIJK, COLLECTE NA AFLOOP 

 

16:00 - 16:45 St. Janskerk 

‘Sound the trumpet’ – Presentatie door deelnemers van de Zomer Academie 

16:45 - 17:15 Wijnhuistoren 

Carillonconcert Beiaardklas Frans Haagen 

17:15 - 17:45 Walburgiskerk 

Slotconcert BWV 127 ‘Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott’ 

met het Zomer Academie projectkoor en orkest o.l.v. Klaas Stok 
m.m.v. Johannette Zomer, sopraan, NN, tenor, NN, bas 
 

Cantate 127, bedoeld voor de zondag vóór Aswoensdag, is volgens kenners uniek wat 
betreft vorm, inhoud, schoonheid en dramatische geladenheid. Ten dele ligt dit aan 
het recitatief van de bas, waarin Bach elke verplichte vormleer achter zich laat, en het 
recitatief, arioso en aria tot één groot geheel laat versmelten. En tegen elke conventie 
in schettert de trompet de kerk in in deze tijd van boete en ingetogenheid. Ook hierin 
is Bach weer grensverleggend. Maar geniet ook van de verstilde aria van de sopraan 
met hobo en twee blokfluiten, en waarin het pizzicato van de violen in het tweede deel 
de doodsklokken op een prachtige manier gestalte geven. 

 

 

 

 

http://www.klassiekemuziek.nl/e/16153/tickets
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arioso

