
Lezing over het experiment 
 
Het 18e-eeuws Galante Orkest 
  
Muziek uit het verleden te begrijpen is moeilijk, voor de musici zelf misschien nog 
het moeilijkst. In het geval van orkestrale muziek is dit nog ingewikkelder: hoe zorg 
je ervoor dat elke muzikant, in zo'n grote groep, gelijkgestemd is t.o.v. de muziek die 
op de lessenaar staat, een zelfde begrip heeft van de stijl? 

Dit probleem wordt tegenwoordig vaak opgelost door een leider voor de groep te 
zetten die alle artistieke beslissingen neemt voor de rest;  iemand die bepaalt wat en 
hoe dingen gedaan moeten worden. 

Echter voor het repertoire van wat de Galante stijl wordt genoemd (de muziek van 
Haydn, C. Ph. E. Bach en Mozart) is er historisch bewijs dat orkesten functioneerden 
zonder een leider nodig te hebben. Dirigenten waren zelfs tot de vroege 19e eeuw 
zeldzaam en het aantal repetities was beperkt. 

Maar hoe deden ze dat dan? Waren hun optredens simpelweg slecht?  
Of kan het soms zo zijn dat de orkestmuzikanten de gangbare stijl zo goed kenden 
dat er weinig verteld hoefde te worden? 

Wij, The Consort for 18th Century Harmony, geloven dat het laatste het geval was. We 
vroegen ons dan ook af of we een groep konden organiseren, die niet op basis van 
ideeën van één persoon, maar vanuit een gedeeld begrip van het repertoire zou 
musiceren. Wat we wilden onderzoeken is in hoeverre de autoriteit van een leider 
vervangen kon worden door gedeelde kennis van en begrip voor de stijl, en dat 
betreft samenstelling, opstelling, interpretatie en de technische uitvoering daarvan. 

Voor dit doel hebben we een muzikaal experiment opgezet waarbij we veel ideeën 
over samenstelling en uitvoering van de Galante Stijl zullen onderzoeken.  
Hoe kan deze studie ons, binnen een gedeelde vorming op het gebied van harmonie, 
contrapunt, vorm, en ook instrumentele technieken en uitvoering, helpen op een 
meer spontane en vloeiende manier samen te spelen? 

Wanneer u meer wilt weten over het project en hoe we de resultaten willen 
implementeren, bent u van harte uitgenodigd voor een  
lezing door de initiatiefnemer João Santos, op zondag 11 september om 15.00 
uur in het Kijk in ’t Jathuis, Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 49 te Groningen. 
 
Het klinkende resultaat kunt u horen op de concerten op do. 15 in Gamerwolde en 
op za. 17 september maar liefst tweemaal in Beetsterzwaag (zie elders op de home-
page van deze site)  
 
 


