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Musici 
 
 
 
Viool 
Théotime Langlois de Swarte 
Kirsti Apajalahti 
Simone Pirri 
Katarina Aleksić 
Judith Steenbrink 
Sophie Longmuir 
Chloe Prendergast 
Anna Jane Lester 
 
Altviool 
Dasa Valentova 
Filip Rekieć 
  
Cello  
Tomasz Pokrzywinski  
Osian Jones 
  
Contrabas  
Michał Bąk 
  
Luit  
Israel Golani 
David Mackor 
 
Klavecimbel 
Tineke Steenbrink 



 

 3	

Programma 
 
 
Giuseppe Valentini (1681-1753) 
Concerto Grosso in G groot, op. 7 nr. 7  
Grave - Fuga - Adagio - Vivace - Allegro assai 
 
Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Concerto in Es groot ‘Il Ritiro’ RV 256  
Allegro assai - Andante - Presto 
 
Arcangelo Corelli (1653-1713) 
Fuga con un soggetta solo 
 
Pietro Locatelli (1695-1740) 
Concerto in Es groot ‘Il pianto d’Arianna’, op. 7 nr. 6               
 
Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Concerto in C groot RV114  
Allegro - Adagio - Ciaccona 
 
Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Concerto in b klein RV 384  
[Allegro] - Largo - [Allegro]    
 
Vivaldi/Geminiani/little Bach    
La Follia*   
 
 
*Arrangement door Judith en Tineke Steenbrink 
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Holland Baroque en Théotime Langlois de Swarte 
Blik op de Italiaanse vioolcultuur 
 
Het zaallicht wordt misschien gedurende het concert gedimd. Daarom zal het wellicht lastig zijn 
deze toelichting tijdens het concert goed te kunnen lezen. U kunt zich nú inlezen of na afloop van 
het concert deze tekst nog inzien. 
 
Door Judith en Tineke Steenbrink 
 
De jonge, Franse violist Théotime Langlois de Swarte begeeft zich met Holland 
Baroque in hoog-barokke wateren. Vandaag klinkt virtuoos Italiaans repertoire 
voor strijkers. De grootmeesters van de 18de-eeuwse Italiaanse vioolcultuur 
komen stuk voor stuk langs: Corelli, Vivaldi, Valentini, Locatelli en Geminiani. De 
vormen verschillen, maar de klank en de stijl in de solo concerti, concerti voor 
strijkers, variaties op La Follia en een verdwaalde fuga is herkenbaar als warm, 
virtuoos en... Italiaans. 
 
Pietro Locatelli woonde de laatste 35 jaar van zijn leven in Amsterdam en schreef 
daar in 1741 zijn concerto dat de naam Il pianto d’Arianna kreeg. Het stuk is een 
mini-opera zonder tekst, waarbij de soloviool de rol van de wanhopige Ariadne 
speelt. Na het vertrek van haar minnaar Theseus gaat ze door de verschillende 
stadia van rouw: ongeloof, woede en uiteindelijk berusting. Je voelt het verloop 
van het verhaal door de reacties van het ensemble, de veranderingen in de 
toonsoorten, tempobewegingen en het hoog-dramatisch theatrale einde. In de 
eerste huwelijksnacht alleen achtergelaten op het strand, wat een verhaal! 
 
Nog een lied zonder woorden is het middendeel van Concerto RV 384. Een 
dromerige, melancholieke, verstilde melodie met een baslijn die zachtjes 
ondersteunt en beantwoordt. Vivaldi lijkt steeds de spanning te onderzoeken 
tussen snelle, virtuoze delen en rustige, overpeinzende delen. Daar raakt hij niet 
over uitverteld. Het ene uiterste versterkt het andere. Wat een geschenk moet 
dat voor zijn leerlingen in de Ospedale della pietà geweest zijn. Stel je voor, je 
hebt van de grootmeester vioolles en hij geeft je een vioolconcert, speciaal voor 
jou geschreven! Het gaf ongetwijfeld een enorme uitdaging en motivatie voor zijn 
leerlingen om dit te studeren en zich het stuk eigen te maken. Misschien is dat 
ook wel het mooie aan al die vioolconcerten (het zijn er 223) van Vivaldi: je kunt 
je fantasie de vrije loop laten, er een eigen invulling aan geven, en je als 
uitvoerder helemaal inbeelden dat Vivaldi het voor jou geschreven heeft.  
 
De Fuga van Corelli is een knipoog in dit programma. Het zou kunnen dat u het 
fugathema herkent, of zelfs meteen mee kan neuriën. Het lijkt heel erg op een 
van de thema’s van het Halleluja uit de Messiah van Händel. De afkomst is een 
beetje schimmig. De Italiaanse componist Veracini schreef rond 1760 een 
uitgebreid boek over muziek, genaamd Il trionfo della pratica musicale. In de bijlage 
vinden we fuga’s met tot wel vijf thema’s, naast allerlei andere 
muziekvoorbeelden die het boek verduidelijken. Deze fuga is de simpelste, met 
één thema, en wordt toegeschreven aan Gallario Riccoleno, wat een anagram is 
van Arcangelo Corelli. Daarom wordt het aan Corelli toegeschreven. Of is het 
van Veracini zelf?  
 
Het laatste stuk van vandaag reist al een tijd met Holland Baroque mee. Het is 
ontstaan in de samenwerking met Wu Wei, een Chinese shengspeler die in Berlijn 
woont. We speelden het op een tour in China en onlangs op het buitenpodium 
van het Bach Festival Leipzig. Aan de benaming ziet u al dat het een pastiche is. 
Rond het thema La Follia komen verschillende componisten aan het woord. Het is 
een intens thema, met vele gedaantes. Van hoog virtuoos tot bijna stilstaand. Die 
spanning hoort bij de Italiaanse vioolmuziek! 
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Biografieën 
 
 
 
 
Théotime Langlois de Swarte 
 

De Franse Théotime maakt deel uit van de jongste 
generatie barokfanatiekelingen. Hij studeerde aan het 
Conservatoire National Súperieur de Musique in Parijs en 
is evenveel thuis in Leclair en Couperin als in Schumann 
en Fauré. Hij werd door William Christie bij Les Arts 
Florissants ingelijfd, maar speelde daarnaast onder 
andere met Ensemble Jupiter, Les Ombres en Pulcinella. 
Ook richtte hij, samen met klavecinist Justin Taylor, 
ensemble Le Consort op. Concerten speelde hij al in de 
meest prestigieuze zalen zoals de Philharmonie in Berlijn, 
Musikverein Wien, het Shanghai National Art Center en 
de Walt Disney hall in Los Angeles.  
 

In 2020 nam hij zijn eerste cd ‘Mad Lover’ op bij het label Harmonia Mundi. 
Théotime bespeelt een viool van Jacob Stainer uit 1665. 
 
 
 
 
 
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 juni 2022 speelde het ensemble 
op het Bachfest in Leipzig en in december 
2021 debuteerde het 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.  
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Agenda Holland Baroque 
 
Brabant 1653 Met Camille Allérat, Reginald Mobley, Mirko Ludwig en Peter Kooij 
 
Holland Baroque presenteert samen met vier solisten de muzikale tradities van 
het 17de-eeuwse kloosterleven in Noord-Brabant. ‘Brabant 1653’ toont verborgen 
parels uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. De centrale figuur van dit 
programma is componist Benedictus à Sancto Josepho (1642-1716) die verbonden 
was aan het karmelietenklooster van Boxmeer. Geïntrigeerd door deze figuur, die 
werkzaam was juist om de hoek van hun eigen geboorteplaats, gingen Judith en 
Tineke Steenbrink op onderzoek uit. Zo ontdekten zij de onweerstaanbare 
kwaliteit van zijn muziek en de verrassend rijke muzikale cultuur waar hij deel van 
uitmaakte.  
 
Vrijdag 14 Okt   20:30  Voorschoten, Dorpskerk  
Zaterdag 15 Okt  20:00  Utrecht, Pieterskerk 
Zondag 16 Okt  20:00   Cuijk, Sint-Martinuskerk 
 
Love is Crazy Met Sven Ratzke 
 
Sven Ratzke kruipt met verbluffende souplesse in de huid van chansonniers, 
barden en singer-songwriters, maar hij ademt ook cabaret, theater en jazzy 
chansons. Een perfecte match met Holland Baroque, dat instrumenten laat 
zingen, dansen, huilen en lachen. De vonk slaat over in Love is Crazy, een 
theatershow waarin Barok versmelt met hedendaagse songs over de liefde. Een 
beminnelijke combinatie, een nieuw geluid. Tegenpolen die elkaar aantrekken of 
geliefden die elkaars taal spreken? Musici en performer Ratzke kijken met een 
licht recalcitrante blik naar alles rond kerst, zonder dat de liefde voor kerst er 
minder om wordt. Love is crazy. 
 
Zondag 20 Nov   15:00		 	 Helmond, Theater Speelhuis Try-out 
Maandag 21 Nov  20:15		 	 Amsterdam, De Kleine Komedie Première 
Woensdag 23 Nov  20:00			 Gouda, De Goudse Schouwburg 
Donderdag 24 Nov  20:15		 	 Wageningen, Theater Junushoff 
Zondag 27 Nov  15:00		 	 Utrecht, TivoliVredenburg 
Dinsdag 29 Nov  20:15		 	 Leeuwarden, De Harmonie 
Woensdag 30 Nov  20:00			 Zutphen, Theater Hanzehof 
Donderdag 01 Dec  20:00			 Arnhem, Musis 
Vrijdag 02 Dec  20:15		 	 Amsterdam, Meervaart Theater 
Zaterdag 03 Dec  20:00			 Cuijk, Schouwburg Cuijk 
Woensdag 07 Dec  20:00			 Haarlem, Philharmonie 
Donderdag 08 Dec  20:00			 Maastricht, Theater aan het Vrijthof 
Dinsdag 13 Dec  20:00			 Den Haag, Amare 
Woensdag 14 Dec  20:30			 Tilburg, Theaters Tilburg 
Zaterdag 17 Dec  20:00			 Den Bosch, Jheronimus Bosch Art Center 
Zondag 18 Dec  20:15		 	 Amersfoort, De Flint 
Woensdag 21 Dec  20:15		 	 Nijmegen, De Vereeniging 
 
Kaarten en meer informatie via www.hollandbaroque.com  
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Nagenieten? 
 
 
Winkel 
Na afloop van het concert worden er cd’s van Holland Baroque en van Théotime 
Langlois de Swarte verkocht. Koop hier onder andere ons nieuwste album Minne. 
 
Minne: Nieuwe interpretaties van eeuwenoude klanken  
 
Welkom in de wonderlijke wereld van orewoet, minne en 
beminnen. Het werk van Hadewijch vormde het 
uitgangspunt voor een ontmoeting tussen Holland Baroque 
en Bastarda Trio. De leer van een middeleeuwse Brabantse 
mystica? Een ongewone aanleiding voor een ontmoeting 
tussen een barokorkest en het folk-jazz-improvisatie-achtige 
Bastarda Trio. Met als resultaat bepaald geen middeleeuws 
programma, maar wel een zeer actueel album. 
 
Koop na afloop gelijk een van onze nieuwe albums, of bestel online via 
www.hollandbaroque.com/winkel (of scan de QR-code om direct in onze winkel 
te komen) 
 
 
Vriend worden van Holland Baroque?  
Dat kan al vanaf 50 euro per jaar. We kunnen uw steun goed gebruiken. Door 
vriend of donateur te worden, ondersteunt u niet alleen in financiële zin alle 
prachtige, gedurfde, innovatieve en educatieve projecten, maar u steunt ons óók 
in persoonlijk opzicht. Het draagvlak dat u samen met anderen vormt is 
belangrijk voor ons bestaansrecht. Wij hebben een ANBI-status, hetgeen u fiscaal 
voordeel kan opleveren. www.hollandbaroque.com  
 
 
Nieuwsbrief 
Wilt u op de hoogte blijven,	schrijf u dan na afloop in	voor onze	maandelijkse 
nieuwsbrief en ontvang ons demo-album. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Holland Baroque 


