
Over het ensemble 

 
Ensemble Corona bestaat in 2021 20 jaar. Een KROONJAAR. 
 
Ons feestelijke jubileumprogramma heet VIVE LE ROY! – want wij herdenken 
tegelijkertijd ook de 500e sterfdag van Josquin des Prez (†1521). 
 
In VIVE LE ROY! bouwen we een portret op van deze bijzondere componist. 
 
VIVE LE ROY! vormt een dwarsdoorsnede van Josquin’s oeuvre en dat van 
tijdgenoten en voorgangers Brumel, Isaac, Richafort, Ockeghem: vroege en latere 
werken, wereldlijk en religieus, instrumentaal en vocaal. Dat maakt afwisseling in 
bezettingen, klankkleuren en functionele contexten mogelijk en verrijkt het 
muzikale verhaal. 
 
Ensemble Corona bestaat sinds 2001 en is gespecialiseerd in repertoire uit de late 
Middeleeuwen en Renaissance (eind 14e, 15e en 16e eeuw). Het ensemble 
instrumenteert periodegetrouw dat ziet men terug in een overwogen (historische) 
instrumentkeuze voor elk programma, en in de omgang met de composities. 
 
Ensemble Corona bestaat uit: Valeria Mignaco, Heleen Gerretsen, Margo Fontijne 
en Elly van Munster. 
 
Uitgebreide cv’s van de musici staan op onze website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
QR code naar de betaallink: 
 

 
 

----||---- 
 

Eerstvolgende pauzeconcert is op 15 december: Ensemble o.l.v. Johannes Gierl 
Kerstconcert 

  Programma pauzeconcert 
 

Woensdag 1 december 2020 12.45 - 13.15 uur 

 
Uitvoerende: Ensemble Corona  

 
Valeria Mignaco (sopraan) 

Heleen Gerretsen (blokfluit, cornetto en teksten)  
Margo Fontijne (vedel en viola da gamba)  

Elly van Munster (plectrumluit en renaissanceluit) 
 

Josquin des Prez  
(ca 1450 - 1521) 

Entrée je suis (instr) 

  
Johannes Ockeghem  
(? - 1497) 

Ma bouche rit 

  
Josquin des Prez  Una Mosque de Bisqualla 

  
Bartolomeo Tromboncino 
(1470 - 1535)  

Se ben hor non scopro il foco 

  
Josquin des Prez  Mille regretz 

  
Antoine Brumel  
(1460 – ca 1513) 

Agnus Dei uit Missa À l'ombre d'ung buissonet 

  
Josquin des Prez  In te domine speravi 

  
Josquin des Prez Vive le roy! 

 
De concerten worden financieel ondersteund door de gemeente Den Haag, 
Stichting Zabawas en Fonds 1818. 

  
 

--||---- 
Het voortbestaan van de pauzeconcerten is afhankelijk van de bijdragen van de 
bezoekers. Richtbedrag: € 5,= per persoon. 
Daarvoor is het mandje bij de uitgang bestemd. Desgewenst kan deze bijdrage 
worden overgemaakt op rekening nummer NL65 INGB 0000 6064 58. 

 


