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Gioachino Rossini
(1792-1868)

Petite messe solennelle

—

(fragmenten)

Mathias Lecomte

Kyrie - Kyrie eleison
Gloria - Gloria in excelsis Deo
Gloria - Qui tollis peccata mundi
Gloria - Quoniam tu solus sanctus
Gloria - Cum Sancto Spiritu
Credo - Crucifixus
Credo - Et vitam venturi saeculi
Agnus Dei
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ENSEMBLE VOCAL DE L’ABBAYE DE LA
CAMBRE

piano

Michel Lambert
accordeon

Anthony Vigneron
leiding

Nee, Rossini componeerde niet enkel muziek
voor opera’s, al was dit het genre waarin hij
zich het meest onderscheidde en zijn grootste
successen oogstte. Voor een componist in de
19de eeuw was het componeren van opera’s
dé manier om zowel in zijn levensonderhoud
te voorzien als zich te verzekeren van sociale
status, en zelfs om veel geld te verdienen als
zijn opera succesvol was. Doorgaans waren
componisten dan ook zeer geïnteresseerd in de
ticketinkomsten: operatickets kostten (toen al)
veel geld en het mondaine publiek liep er storm
voor. Niet verwonderlijk dus dat een componist
die in dit lucratieve genre succes en roem
behaalde, er zich nagenoeg volledig aan wijdde.
Niettemin vinden we in het oeuvre van Rossini
ook heel wat liederen, enkele composities voor
kamermuziek en vrij mooie stukken religieuze
muziek, waarvan het beroemdste ongetwijfeld
zijn Petite messe solennelle is, die zeer geliefd
is bij vocale ensembles omdat ze geen orkest
vereist.
Het was op verzoek van graaf Alexis PilletWill en voor diens echtgenote Louise dat
Gioachino Rossini in 1863 met de compositie
ervan startte. Hij was toen 71 en officieel al
34 jaar op pensioen. Zijn fortuin was gemaakt,
en hij componeerde nog slechts wat hij zelf
«pêchés de vieillesse» (ouderdomszonden)
noemde, kleine min of meer anekdotische
gelegenheidswerkjes. Tot de Schepper richt
hij een opdracht in de vorm van een boutade:
«Goede God. Ze is klaar, die povere, kleine mis.
Is het sacrale muziek die ik heb geschreven of
muziek des duivels? Ik ben immers in de wieg
gelegd voor opera buffa, dat weet U maar al te
goed! Een beetje kunde, een beetje gevoel, alles
zit erin. Wees dus gezegend en laat me toe tot
het Paradijs.»
Met hun zo bijzondere charme moeten de
thema’s van deze Petite messe solennelle niet
onderdoen voor die van een opera, en achter de
plechtige titel gaan in werkelijkheid een luchtige
toon en speelse humor schuil, die veel sterker
aanwezig zijn dan het religieuze gevoel. Toch
heeft ze alle kenmerken en bewegingen van een
volledige mis, waarvan sommige heel wat sterker
uitgewerkt zijn dan andere.
Het werk werd op 14 maart 1864 in de
privékapel van het herenhuis van de graaf in
Parijs gecreëerd, vervolgens opgeborgen in een
kast en compleet vergeten. Tijdens Rossini’s
leven zou ze nooit meer worden uitgevoerd.

Claude Jottrand
Vertaling: Koen Van Caekenberghe

Ensemble Vocal de l’Abbaye de la Cambre
Het Ensemble Vocal de l’Abbaye de la Cambre
kent een wisselende bezetting van twaalf tot
vierentwintig zangers en wordt geleid door
Anthony Vigneron, de dirigent en oprichter van
dit ensemble. De zangers zijn stuk voor stuk
professionele musici of zangers, solisten bij
diverse operahuizen (De Munt, Opéra Royal
de Wallonie) of koorzangers bij vermaarde
gezelschappen als het Collegium Vocale
Gent, het Vlaams Radio Koor of het Chœur de
Chambre de Namur.
Het ensemble werd opgericht in 2014 op
initiatief van de Priorij van de Abdij van Ter
Kameren en verzorgt de muzikale omkadering
van alle grote religieuze feesten, goed voor
een twintigtal erediensten per jaar. Tijdens die
vieringen vertolken het ensemble en zijn solisten
sleutelwerken uit het religieuze repertoire die
specifiek voor die liturgische vieringen werden
gecomponeerd (fragmenten van cantates
van Bach, Coronations Anthems van Händel,
Requiem van Fauré en werken van Palestrina,
Lassus, Mozart, Mendelssohn, Saint-Saëns,
Franck, Dubois, Fauré, Brahms, Bruckner,
…). Ook buiten de abdij is het ensemble te
horen tijdens religieuze vieringen, onder meer
bij huwelijken of begrafenissen van diverse
vorstenhuizen.
Naast zijn liturgische activiteiten verzorgt het
Ensemble Vocal de l’Abbaye de la Cambre
talloze concerten in België – in het prachtige
kader van de Abdij van Ter Kameren maar
tevens in Studio 4 van Flagey of in de Kapel
van Boondaal – en in het buitenland. Het werkt
daarbij samen met vermaarde musici als Guy
Van Waas, Marcel Vanaud en Thibaut Lenaerts,
en deelt het podium met prestigieuze formaties
zoals het Orchestre Royal de Chambre de
Wallonie of het Hulencourt Soloists Chamber
Orchestra.
Onder impuls van zijn dirigent-oprichter Anthony
Vigneron en van Mathias Lecomte, de titularis
van het orgel van de abdij die hen zowel op het
orgel als op de piano begeleidt, ontwikkelde
het Ensemble Vocal de l’Abbaye de la Cambre
een grote affiniteit met de Belgische en Franse
muziek van de tweede helft van de 19de eeuw,
wat maakte dat ze vaak meewerkten aan
Belgische premières en revivals van dit vandaag
vergeten koorrepertoire. In maart 2016 werkte
het mee aan de hercreatie van de Sept Paroles
du Christ van Théodore Dubois.

Anthony Vigneron
Anthony Vigneron werd geboren in 1988 en
studeerde orgel bij Xavier Deprez en Bernard
Foccroulle aan de Koninklijke Conservatoria van
Bergen en Brussel en bij Olivier Vernet aan de
Académie Prince Rainier III in Monaco.
Geboeid door muziek voor ensembles werd hij
ingewijd in het vak van koordirigent door Dirk
De Moor (Koor van de Europese Unie), waarna
hij ging studeren bij Régine Theodoresco
(Conservatoire de Rennes, Frankrijk) en in
2015 een gespecialiseerde master behaalde bij
Denis Menier (Conservatoire Royal de Mons).
Gedreven door zijn voorliefde voor de Franse
romantische muziek vervolmaakte hij zich in
diverse masterclasses onder leiding van de
Franse dirigent Michel Piquemal. Op het vlak
van orkestdirectie won hij adviezen in van Dirk
Brossé en Jean-Pierre Haeck en studeerde hij
bij Patrick Baton aan het Conservatoire royal de
Liège.
Van 2010 tot 2016 was hij muziekdirecteur
van het knapenkoor Les Petits Chanteurs de
Belgique, dat onder zijn leiding optrad in binnenen buitenland.
Anthony Vigneron legt zich specifiek toe op de
verspreiding van vergeten of miskende werken,
vooral dan inzake Franse 19de-eeuwse muziek,
en besteedt een groot deel van zijn tijd aan
opzoekingswerk naar van vandaag nauwelijks
bekende werken en componisten als Théodore
Dubois, Martial Caillebotte, François-Joseph
Riga, Charles-Louis Hanssens … Dit leidt
regelmatig tot de première van werken die
nooit eerder in België werden uitgevoerd. Zo
dirigeerde hij de Belgische premières van het
Pie Jesu en van de Sept Paroles du Christ
(versie van 1867) van Théodore Dubois en van
het Ecce Quam Bonum en Dies Irae van Martial
Caillebotte.
Sedert oktober 2014 oefent hij de functie uit van
kapelmeester van de Abdij van Ter Kameren in
Brussel.
Als dirigent werkt Anthony Vigneron regelmatig
samen met ensembles als het Koor van de
Europese Unie, het Orchestre Royal de
Chambre de Wallonie, het Hulencourt Soloists
Chamber Orchestra, het Ensemble Orchestral
de Bruxelles, het Ensemble Orchestral Mosan,
het Antwerp Chamber Orchestra en het
Ensemble vocal du Brabant wallon.
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