
The Early Byrds, een blokfluitconsort dat is opgericht in 2010 aan het U
trechts Conservatorium

, heeft zich toegelegd op instrum
entaal en vocaal repertoire m

et de nadruk 
op zestiende-eeuw

se m
uziek. 

D
e leden van dit blokfluitconsort, G

errieke van D
am

, Teun W
isse en Tim

 Veldm
an, zijn gecoacht door H

eiko ter Schegget, die tevens de bouw
er is van de instrum

enten 
w

aarop zij spelen. Ze hebben m
asterclasses gevolgd bij m

usici als Conrad Steinm
ann, Pedro Sousa Silva and M

arion Verbruggen. The Early Byrds treden sinds 2012 jaarlijks 
op in het kader van het O

ude M
uziek Festival te U

trecht en w
erden in 2014 uitgenodigd in Bulgarije w

aar ze te gast w
aren bij de N

ationale Bulgaarse Radio.
M

et hun optredens brengen The Early Byrds de polyfonie van de Renaissance tot leven door zo dicht m
ogelijk bij de historische uitvoeringspraktijk te kom

en. Zo spelen ze 
op kopieën van instrum

enten uit die tijd, lezen ze de m
uziek uit oude handschriften en vroege edities en passen ze historische m

ethodes toe zoals solm
isatie, 

m
em

orisatie en dim
inutie. Voor m

eer inform
atie over The Early Byrds kunt u de w

ebsite bezoeken: w
w

w
.earlybyrdsconsort.com

O
ver het progam

m
a: Ile Fantazies de Joskin 

In Italië, het land dat de culturele opleving van de Renaissance tot leven bracht, w
aren Vlaam

se m
usici ontzettend populair. Adellijke rivalen probeerden de m

eest 
bekende zangers, die vaak ook uitm

untende com
ponisten w

aren, aan hun hof te verbinden. Van alle sterren straalde die van Josquin boven alle andere uit. 
Josquin zong en com

poneerde in vele verschillende steden, w
aar hij zijn landgenoten tegenkw

am
 die in een ver buitenland zijn collega's w

erden. Tw
ee van de m

eest 
fanatieke patronen van de m

uziek aan het eind van de vijftiende eeuw
 w

aren G
aleazzo M

aria Sforza te M
ilaan en Ercole I d'Este te Ferrara. D

e kapel van het M
ilanese hof 

kon zich niet alleen beroem
en op de aanw

ezigheid van Josquin, m
aar telde onder haar leden ook de virtuoze Alexander Agricola en Johannes M

artini, hoew
el de laatste 

ook een vaste aanstelling had in Ferrara. Josquin kw
am

 in Ferrara terecht doordat zijn levenslange bescherm
heer, kardinaal Ascanio Sforza, Ercole d'Este w

ees op zijn 
getalenteerde protégé, Josquin “d'Ascanio.” Voordat hij in Ferrara aan de slag kon kw

am
 Josquin in een m

uzikaal duel terecht m
et H

einrich Isaac. Ercole koos uiteindelijk 
voor Josquin, hoew

el die een veel hoger salaris vroeg en bovendien de reputatie had te schrijven w
anneer hij er zin in had en niet w

anneer hem
 w

erd opgedragen een 
stuk te com

poneren. 
Te Ferrara w

erkte hij sam
en m

et Johannes G
hiselin-Verbonnet, die bijna net zo beroem

d w
as als hij en die m

et Agricola sam
en Italië en Frankrijk had rondgereisd om

 
m

uzikaal talent te recruteren. Vanw
ege een uitbraak van de pest, in 1503, bleef Josquin niet lang in Ferrara. H

ij had zich juist op tijd uit de voeten gem
aakt, w

ant zijn 
onfortuinlijke opvolger Jacob O

brecht stierf nog geen tw
ee jaar later aan de ziekte. 


