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  concert op maandag 15 oktober 2018 

aanvang 20.15 uur 

Theater Junushoff, Grote Zaal 

 
 
 

 

Juliette Hurel & Friends  

Juliette Hurel - fluit, Maïlys de Villoutreys - sopraan, Hed Yaron Meirson - viool,  

Alexis Bove - cello, Patrick Ayrton - klavecimbel 

 

Johann Sebastian Bach en de fluit 
 

sopraan, fluit, continuo uit Oster-Oratorium BWV 249 'Seele, deine Spezereien'  
 
fluit, viool, continuo    Sonate en trio BWV 1038 

. Largo 

. Vivace 

. Adagio 

. Presto 
 
fluit, cello, klavecimbel, viool  'Partita party' BWV 1013 

. Allemande 

. Corrente 

. Sarabande 

. Bourrée anglaise 

 
sopraan, fluit, continuo   uit Kaffee Kantate BWV 211  

'Ei, wie schmeckt der Coffee süße' 
 
pauze 
 
sopraan, fluit, viool, continuo  uit Cantate BWV 82a : 'Ich habe genug' 
 
fluit, viool, continuo    Orgel triosonate BWV 527 

. Andante 

. Adagio e dolce 

. Vivace  
 
sopraan, viool, continuo    'Wenn die Frühlingslufte streichen' uit BWV 202 
 
sopraan, fluit, viool, continuo  'Ricetti gramezza e pavento' uit BWV 209 
 
 
Een programma over Johann Sebastian Bach en de fluit, met aria’s met fluit obligato uit verschillende cantates – 
zelden apart gespeeld; met de fluitpartita, Bachs enige bewaard gebleven werk voor fluit solo, en met de triosonate 
BWV 1038. Centraal staat de fluitiste Juliette Hurel. In april 2018 is haar cd 'Bach Inspiration' verschenen waaraan 
ook de sopraan Maïlys de Villoutreys en andere Franse musici hebben meegewerkt. 
 
De Franse fluitiste Juliette Hurel is nationaal en internationaal vermaard, zij is solofluitiste van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest en docent aan het Rotterdams Conservatorium. Meer info op: www.juliettehurel.com 
 

http://www.kamermuziekwageningen.nl/
http://www.juliettehurel.com/


toelichting 
 

Bachs Oster-Oratorium (Paasoratorium) is een 

zogeheten ‘parodie’, een bewerking van een ouder werk, 

namelijk de cantate 'Entfliehet, verschwindet, entweichet, 

ihr Sorgen'. De twee openingsdelen komen vermoedelijk 

uit een vroeger concerto grosso van Bach. Het werk werd 

waarschijnlijk voor het eerst uitgevoerd op Paaszondag 

1735. Het muziekstuk vertoont qua stijl, lengte en 

instrumentatie overeenkomsten met Bachs wereldlijke 

cantates. 

De tekst van de cantate is waarschijnlijk van Picander, 

pseudoniem van Christian Friedrich Henrici, de 

tekstdichter die ook de tekst van de Matthäus Passion en 

de vanavond gespeelde Kaffeekantate schreef. 

 

Bach twijfelde geen moment toen hij in 1729 de 

mogelijkheid kreeg om leider te worden van het 

Collegium Musicum in Leipzig. De wekelijkse concerten 

van de studentenmuziekvereniging in het koffiehuis 

Zimmermann gaven hem de artistieke vrijheid die hem 

ontbrak in zijn functie van cantor. Hier had Bach de kans 

om te experimenteren met muzikale genres en kon hij 

zijn leerlingen (waaronder zijn zoons) als solisten laten 

schitteren. Jammer genoeg is - van de 500 concerten - 

van maar een paar stukken bekend dat ze daar zijn 

uitgevoerd. Zeer waarschijnlijk hoort de Triosonate BWV 

1038 daarbij. En ondanks dat er een naam op de 

partituur ontbreekt zijn de Bachgeleerden het erover 

eens dat het een authentiek werk van de meester is. 

Opvallend is dat de klavecimbelpartij vrij bescheiden is, 

terwijl Bach in deze periode juist het klavecimbel vaak als 

solo-instrument uitlichtte. 

 

De vierdelige Partita BWV 1013 is waarschijnlijk na 1723 

gecomponeerd. De datering is gemaakt op basis van het 

feit dat dit werk technisch veeleisender is dan de fluit-

partij in het Vijfde Brandenburgse Concert. Op het 18
e
-

eeuwse manuscript heette het stuk geen partita maar 

‘Solo pour une flute traversière par J.S. Bach’. Bijzonder 

is dat vanavond elk deel door een ander instrument wordt 

vertolkt.  

 

De beroemde Koffiecantate BWV 211 is eigenlijk geen 

cantate maar een mini komische opera waarin een vader 

zijn dochter berispt omdat zij koffie drinkt. Een vrouw 

hoorde namelijk thee te drinken. Dochter Liesgen laat 

zich echter niet van de koffie afbrengen. Daarop verzint 

vader Schlendrian een list. Hij belooft zijn dochter een 

echtgenoot. Liesgen is echter niet voor één gat te 

vangen en laat in het huwelijkscontract opnemen dat ze 

zoveel koffie mag drinken als ze wenst.  

Hoewel koffie al wel in Europa bekend was, werd de 

drank pas eind 17e eeuw na een overwinning op de 

Turken grootschalig in Europa ingevoerd. De drank werd 

al gauw populair, desondanks werd koffie in Bachs tijd 

als gevaarlijk voor de jeugd beschouwd.  

Toch ontstonden er in veel steden koffiehuizen, ook in 

Leipzig waar Bach woonde. In deze koffiehuizen werd 

vaak en veel gemusiceerd. De gespeelde muziek kreeg 

zelfs een eigen naam: koffiehuismuziek. Bach was 

ongeveer twintig jaar lang een trouw bezoeker van 

koffiehuis Zimmermann in Leipzig. 

Ook het Collegium Musicum, dat Bach had overgenomen 

van zijn vriend en collega Georg Philipp Telemann, 

oefende regelmatig in dit koffiehuis of trad er op. Hoewel 

vrouwen niet toegelaten werden in koffiehuizen, mochten 

zij er wel openbare concerten bijwonen. 

De première van de Koffiecantate vond in Zimmermann 

plaats. Het gebouw bestaat helaas niet meer; in 1943 

werd het verwoest door een luchtaanval van de 

geallieerden tijdens WO II. 

  

Cantate BWV 82a is een bewerking van BWV 82 waarbij 

de hobopartij vervangen is door een fluit en de 

bas(zanger) door een sopraan. Het is een geestelijke 

cantate die Bach componeerde voor Maria Lichtmis in 

februari 1727. De aria 'Ich habe genug' gaat over 

doodsverlangen en het begin van de melodie lijkt 

enigszins op het beroemde 'Erbarme dich' uit de 

Matthäus-Passion. 

Deze cantate is de meest opgenomen kerkcantates van 

Bach, met meer dan honderd opnames in zestig jaar. 

 

Cantate BWV 202 is waarschijnlijk een huwelijkscantate. 

Wetenschappers verschillen van mening over de datering 

van het werk. Het stuk wordt vaak verbonden met Bachs 

tweede huwelijk met Anna Magdalena in 1721, nadat zijn 

eerste vrouw was overleden. Het is een van de meest 

opgenomen wereldlijke cantates van Bach. De aria 'Sich 

üben im Lieben' wordt ook vaak los uitgevoerd. 

 

BWV 527 is een orgelsonate die vanavond klinkt in een 

bewerking voor fluit en viool. De triosonate voor twee 

melodie-instrumenten en basso continuo was een 

gangbaar genre in de barok, maar Bach vernieuwde dit 

genre door het voor orgelsolo toe te passen. Volgens zijn 

eerste biograaf J.N. Forkel schreef hij deze stukken voor 

zijn zoon Wilhelm Friedemann, die uiteindelijk een groot 

organist zou worden. 

 

Cantate BWV 209 'Non sa che sia dolore' (‘Hij weet niet 

wat pijn is’) is een wereldlijke cantate uit 1747. De tekst-

schrijver is onbekend. Vermoedelijk schreef Bach de 

cantate als afscheid voor de academicus Lorenz Albrecht 

Beck die tot begin 1747 in Leipzig studeerde. 
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