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Nieuw album van Holland Baroque en Bastarda Trio 

Minne: kersverse interpretaties van eeuwenoude klanken 

Holland Baroque presenteert, samen met het label PENTATONE, een nieuw album: Minne. 

Minne is een samenwerking van Holland Baroque met Bastarda Trio, de Poolse folk-jazzgroep 
met klarinet, cello en contrabasklarinet. Inspiratiebron is de liefdespoëzie van de Brabantse 
Hadewijch. Hoe klinkt haar leer? Hoe kunnen ‘minne’ en ‘orewoet’ worden getransformeerd tot 
muziek? Behalve uit het oeuvre van Hadewijch, putten we uit verschillende andere bronnen: 
Gregoriaanse gezangen, renaissancemuziek en het werk van voorgangster en zielsverwant 
Hildegard von Bingen. Het resultaat is een fantasierijk, soms intens, dan weer speels én eigentijds 
album.


Dat Hadewijch lang voor de barok en de geïmproviseerde muziek van Bastarda Trio leefde, was 
geen belemmering. De mysterieuze geestelijk leidster en de religieuze vrouwenbeweging in de 
dertiende eeuw als geheel, zijn de aanleiding voor dit album. Ze vormden het begin van het 
creëren van een nieuwe, raadselachtige klankwereld. Zo ontstonden nieuwe interpretaties van 
eeuwenoude klanken. Symboliek, mystiek en zinnelijkheid: welkom in de wereld van orewoet, 
minne en beminnen.


Negen violen 
De stukken ontstonden op verschillende manieren. Renaissancewerken vormden de basis voor 
gezamenlijke improvisaties. Andere stukken, zoals Orewoet en Minne, werden door Judith 
Steenbrink gecomponeerd, om vervolgens in de repetities weer verder te ontwikkelen. Holland 
Baroque koos voor een bijzondere bezetting: negen violen en vliegende keep Tineke Steenbrink, 
die behalve het orgel van de Grote Zaal in TivoliVredenburg (Utrecht) ook harmonium, harp en 
accordeon speelt. 


Holland Baroque en Bastarda Trio spelen delen uit Minne van 22 tot 27 maart in Spraakmakers, 
een reizende concertserie met actuele verhalen en tijdloze muziek. Spraakmakers verbindt de 
stemmen van meestervertellers Pierre Bokma, Jade Olieberg en Ramsey Nasr met de muziek van 
Nederlandse topensembles. Daarna is het concert Minne ook in Polen te zien.




Holland Baroque 
Van Bach tot Chinese traditionals, van jazz tot Brabantse kloostermuziek uit de zeventiende eeuw; 
met haar bijzondere programma!s is Holland Baroque een graag geziene gast op (inter)nationale 
podia. In december 2021 debuteerde het ensemble nog in de prestigieuze Elbphilharmonie in 
Hamburg. Holland Baroque maakt onderdeel uit van de Nederlandse Culturele Basisinfrastructuur 
en is onder andere winnaar van een Edison. Tineke en Judith Steenbrink zijn als artistiek team het 
kloppend hart van het ensemble. Deze baroktweeling herschrijft repertoire naar de hand van 
Holland Baroque. De afgelopen periode heeft het ensemble dankzij haar frisse creativiteit en 
doorzettingsvermogen onophoudelijk initiatieven ontplooid, ook toen deuren van concertzalen 
gesloten waren. Livestreams, radio-opnames, schoolconcerten, podcasts, webinars en cd-
opnames; waar mogelijk speelt dit orkest altijd verder! Barok is nu. 


Bastarda Trio 
Bastarda Trio uit Polen maakte binnen no time furore door hun unieke muzikale taal. Klanken uit 
het verleden zijn slechts uitgangspunten voor improvisaties en nieuwe composities. Paweł 
Szamburski, Tomasz Pokrzywiński en Michał Górczyński hebben verschillende muzikale 
achtergronden. Zij laten horen hoe, gefilterd door hun persoonlijke en hedendaagse muzikale 
ervaringen, laat-middeleeuwse muziek vandaag kan klinken. Deze creatieve en moedige 
benadering van oude muziek is niet onopgemerkt gebleven. Tijdens de opnames van Minne won 
het trio de prijs voor het beste Jazz album van 2021 in Polen!


Minne is het vierde album van Holland Baroque bij PENTATONE, na Silk Baroque (2019) met 
shengspeler Wu Wei, Polonoise (2021) met de Canadese topvioliste Aisslinn Nosky en Brabant 
1653 (2021). Het album is opgenomen in TivoliVredenburg in Utrecht.


Het album Minne is vanaf 20 maart 2022 verkrijgbaar.
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Noot voor redactie 

Wilt u de cd alvast digitaal ontvangen? Mail naar: Simone Lensink, simone@hollandbaroque.com, 
of bel: 06 - 26202380.


Website: www.hollandbaroque.com 
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