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Christian Tobiassen

Baggrunden
for projektet
Af Christian Tobiassen

I 2016 blev det professionelle vokalensemble
Musica Ficta og Bo Holten tildelt en treårig pulje
fra Beckett-Fonden til at udforske renæssancens
madrigal fra helt nye perspektiver. Madrigalen
er en verdslig form for vokalmusik, der havde
sin storhedstid i anden halvdel af 1500-tallet; en
genre som Musica Ficta og Bo Holten har dyrket
på højt internationalt niveau i flere år. Mange
andre ensembler i verden dyrker denne fascinerede musikalske udfoldelse, men ingen har dybere
udforsket madrigalens potentiale med henblik på
fremførelsen; hvordan sang man egentlig madrigaler den gang?
Med forskellige referencer til samtidige kilder er
man i dag helt sikker på, at sangerne i renæssancen udsmykkede madrigalerne på forskellig vis; fra
små triller over mindre ornamenter i slutkadencerne til virtuose improvisationer – nærmest som vi
kender dem fra jazzscenen i dag.
Store musikere i renæssancens nøjedes ikke med
at dyrke denne stil, men skrev faktisk manualer til,
hvordan man kunne udsmykke musikken. Netop
med disse manualer og forskellige samtidige artikler om opførelsen af madrigaler drog Musica Ficta
og Bo Holten til Italien for intensivt at studere de
gamle mestres anvisninger. Det indledende arbejde
har været af meget teknisk karakter; sangere bliver
som udgangspunkt ikke uddannet til at kunne
improvisere på konservatoriet, så vi lagde ud med
helt basale øvelser, men avancerede hurtigt til
mere komplicerede figurer.
Vi kradser stadig i overfladen af dette forunderlige
musikalske univers, men vi er sikre på, at de i alt

tre intensive år vil bringe os dybere ned i stoffet,
så vi kan vise helt nye sider af repertoiret.
Bevillingen fra Beckett-Fonden er øremærket
Musica Ficta og Bo Holtens praktiske studier,
men vi skal naturligvis også dokumentere vores
vej gennem musikken. Dette sker ved forskellige
koncerter, hvor vores arbejde illustreres, og vi vil
også løbende arrangere workshops på musikuddannelser og gymnasier, hvor unge musikere selv
kan prøve kræfter med madrigaler. På sidelinjen
har vi allieret os med flere musikologer, som kan
hjælpe os med kildearbejdet. I følgende hæfte
giver én af dem, nemlig den danske Bjarke Moe
en introduktion til madrigalgenren, og Bo Holten
belyser nogle perspektiver på, hvordan man skal
arbejde med musikken.
Husk at lytte til eksempler på de madrigaler og
komponister, som nævnes gennem teksten.
Youtube.com er et godt sted at starte.
God læselyst og på gensyn!
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Hvad er en madrigal?
Af Bjarke Moe

En madrigal er en flerstemmig vokalkomposition. Oprindeligt betød ordet madrigal formodentlig
noget i retningen af hyrdedigt på modersmålet
(altså italiensk).
Begrebet kendes tilbage fra 1300-tallet, men den
musikgenre, som bliver omtalt her, var fremherskende i 1500- og 1600-tallet. Genren opstod
naturligvis ikke ud af ingenting, og madrigalen har
en del lighedspunkter med den såkaldte frottola.
Første gang, betegnelsen madrigal bruges om et
stykke musik, er i 1530’erne i Italien.
Der kan fortælles mange ting om, hvad en madrigal er. I det følgende forklares der lidt om, hvilke

tekster, komponisterne typisk brugte, og om hvilke
overvejelser de havde, når de skulle sætte musik
til en tekst. For at få et indtryk af, at madrigalen
var en udbredt musikgenre i 1500- og 1600-tallet,
fortælles der også noget om, hvor madrigaler blev
opført og af hvem.
Selvom det er op mod et halvt årtusinde siden,
musikken blev komponeret, har mange i nyere
tid interesseret sig for madrigalen. Når du har
læst disse sider og hørt noget af musikken, har du
måske et indtryk af, hvorfor musikere og musikforskere har viet årtier af deres liv til at dykke ned i
denne del af musikhistorien.

Detalje fra Borchgrevincks madrigalsamling (København 1605), som formodentlig skildrer en opførelsessituation med to sangere
og tre instrumentalister.
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Tekst og komposition
Uden en sangtekst ville det ikke være en
madrigal. Og ligeså vigtig teksten er for genren,
ligeså essentiel er teksten for musikkens udformning i det enkelte værk. De tekster, som komponisterne satte musik til, kunne variere meget i form
og indhold, men visse emner gik ofte igen. Den
ugengældte kærlighed i alle dens mulige facetter
var nok topscoreren sammen med skildringer
af den uopnåelige kvinde. Den græske mytologi
spillede tit en væsentlig rolle for tekstforfatternes
inspiration, og de græske personer blev brugt som
billeder på menneskelige egenskaber.
Madrigaltekster kunne også omhandle humoristiske emner. Teksterne kunne ofte have erotiske
undertoner, og selv hvis der på overfladen var en
uskyldig, naturlyrisk stemning, var den dybereliggende pointe ikke sjældent af temmelig kødelig
karakter.
I det elisabethanske England i slutningen af
1500-tallet var der en grænse for, hvad man kunne
ytre offentligt, og derfor var visse vendinger i
teksterne indforståede referencer til de forbudte
emner. Tog teksten en for åbenlys seksuel drejning,
var det ikke ualmindeligt at tilføje en passage, hvor
der blot skulle synges fa la la la.

række af hurtige toner, og omhandlede teksten
himlen eller noget guddommeligt (som modsætning til noget jordisk og menneskeligt), var det
meget almindeligt at illustrere det med høje toner.
Illustrere? Ja, musikken blev næsten noget visuelt
– især for den, som læste noderne, hvor et ord som
’bjerge’ kunne komponeres med noder i vekslende tonehøjder, der kom til at ligne tinder i en
bjergkæde. Sådanne former for symbolik er blevet
kaldt madrigalismer, og fordi musikken jo ikke lød
som bjerge (hvordan de så end lyder?), men kun
så ud som dem i noderne, omtaler man sådanne
kompositioner som musik for øjnene.
Kompositionsstil
Madrigaler er som nævnt flerstemmig vokalmusik.
Komponisterne kunne disponere, hvad de enkelte
stemmer skulle synge, på flere forskellige måder.
Sang alle sangere den samme rytme samtidigt, kalder man det homofoni. Forløberen for madrigalen,
frottolaen, var ofte en homofon sats. Homofoni er
en effektiv måde at præsentere en tekst på, fordi
sangerne synger ordene samtidigt.

Det kan vel sammenlignes med vor tids ”det sagde
hun også i går”-punchline. Metaforen om blomster
og bier, som stadig er velkendt, blev også brugt, og
når en person døde i teksten, vidste enhver madrigal-kyndig, at det i stedet for betød, at vedkommende fik orgasme.

Men det betyder også, at man tydeligst hører den
øverste stemme, mens de øvrige stemmer bliver en
slags akkompagnement. Hvorfor ikke udnytte hver
enkelt stemmes karaktertræk og lade dem synge ’i
munden på hinanden’? Det kalder man polyfoni.
Grænsen mellem homofoni og polyfoni er flydende, og i nogle passager af en madrigal kunne komponisten vælge den ene eller den anden satstype
for at opnå nogle bestemte effekter i musikken.

Ord og toner
Sanselige tekster måtte afspejle sig i en sanselig
musik, og for at opnå dette havde komponisterne
et væld af teknikker. Konkrete ord i teksten kunne
understreges af særlige udtryksfulde melodier,
som dermed ville fremstå tydelige for lytteren.
En strømmende bæk kunne skildres med en lang

Madrigalerne stammer fra en periode i musikhistorien, hvor komponisterne brugte dur- og
mol-akkorder på en måde, som på mange områder
egentlig ikke adskiller sig fra senere stilarter. For
at gøre en lang historie kort bygger opfattelsen af
harmoni (eller samklang, dvs. toner der klinger
samtidigt) på forholdet mellem konsonans og
5
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Dissonanser derimod var mod-klange, altså
akkorder som var ustabile, og som – i kraft af den
opfattelse man havde af musik som udtryk for en
universel orden – kun kunne være noget forbipasserende, der krævede at blive stabiliseret. På
mange områder var tidens kompositionsstil en
vekslen mellem forskellige dissonanser og konsonanser – en udforskning af forholdet mellem uro
og stabilitet, mellem spænding og afspænding.
Der var mange meninger om, hvordan man skulle
komponere, også inden for madrigalgenren. Om-

kring år 1600 kom uenighederne mellem to fløje til
udtryk: Komponisten Claudio Monteverdi ønskede
at anvende nogle nye dissonanser og bruge dem
på en utraditionel måde for at lade musikken
udtrykke de tekster, han komponerede musik til.
Et bestemt værk om den modbydelige Amaryllis
(Cruda Amarilli) faldt en af hans kritikere, Giovanni Artusi, for brystet: Monteverdi overholdt jo ikke
reglerne for komposition. Men Monteverdis pointe
var klar: Harmoni er tekstens tjenerinde. Hvordan
kunne han portrættere en smuk, men utilnærmelig kvinde med musik, der søgte at opretholde
en strukturel orden på sine egne musikalske
betingelser? Nej, musikken måtte være underlagt
teksten og indordne sig under dens mening – ikke
omvendt, sådan som hans kritikere mente.

(15

dissonans. Det første er med-klange, som man opfattede som stabile klange, der eksempelvis kunne
bruges i en kadence som en afsluttende akkord (og
naturligvis også undervejs).

Hvor, hvem og i
hvilke kredse?
Historier om madrigalen tager sit afsæt i musikmiljøer i Italien. Byer som Venedig og Rom var
musikalske kraftcentre, hvor koncentrationen af
professionelle musikere var høj. Mange madrigalkomponister havde forbindelser hertil, enten
fordi de var uddannet der, arbejdede der eller
havde kontakt til musikforlagene i de to byer. Det
var som regel professionelle musikere, der skrev
madrigaler, og de arbejdede ofte som sangere og
instrumentalister ved hofferne eller kirkerne.

Billedet kan ses på Rosenborg Slot.

Deres uddannelse omfattede også, at de skulle
lære at komponere, og flere af dem viste sig at
have flair for selv at skrive musik. Musikere såsom
Mogens Pedersøn og Hans Nielsen udgav – sådan
som det var skikken – en samling med madrigaler
i Italien. Deres svendestykke skulle vise, hvad de
havde lært under opholdet.

k

Teksterne i madrigaler var jo egentlig verdslige, og
derfor fortæller det noget om genrens popularitet,
at der også opstod kirkelige eller såkaldte åndelige
madrigaler (på italiensk madrigali spirituali). De
musikalske teknikker, som blev anvendt i madrigaler til at udtrykke tekst, var åbenbart så virkningsfulde, at de også kunne bruges til kirkelige tekster.
Frem for at være musik til at opføre i kirker, var de
åndelige madrigaler skrevet til at kunne bruges i
private hjem. Fremkomsten af denne blandingsform skyldtes blandt andet, at der i slutningen af
1500-tallet især i Sydeuropa var en reaktion mod
den stigende sekularisering. De, der mener, at
religiøs musik kan være for pæn og poleret, skulle
prøve at lytte til en åndelig madrigal, eksempelvis
Orlando di Lassos Lagrime di San Pietro.
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forestiller sig selv i himmelen naturligvis med gambespiller.

Der kan nævnes et utal af komponister fra 1500og 1600-tallet, som prøvede kræfter med at skrive
madrigaler. En af de mest fremtrædende var Philippe de Monte (1521-1603), der med sin enorme
produktion på over 1000 madrigaler ikke er til at
komme uden om her. Han blev født i det nuværende Belgien, men som så mange andre tog han
til Italien for at lære musik. Hans karriere nåede
sit højdepunkt, da han blev kapelmester for den
tysk-romerske kejser, først i Wien og siden i Prag.
Kejserens hof var absolut en af Europas musikalske
højborge på den tid. Danske komponister prøvede
også kræfter med genren. Ved Christian IVs hof var
der en udpræget interesse for italiensk kunst og
musik, og som led i opbygningen af sit hof sendte
kongen flere af sine musikere til Italien, for at de
kunne lære tidens eftertragtede musik at kende.

s
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Chr. IVs drøm før slaget ved Listedyb, af ukendt maler. Kongen
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Hvad brugte man den til?
Hvad laver man, når man er sammen med andre
mennesker? Spiller og synger musik, selvfølgelig.
Og det enorme antal madrigaler, som 1500-tallets
komponister skrev, må have været en guldgrube
for enhver musikelsker. Noder med madrigaler
blev solgt med slogans som ”kan spilles og synges
af alle”, og at de naturligvis var ”enhver musikelskers drøm”.
Madrigaler blev komponeret i mange forskellige
sværhedsgrader. Simple trestemmige satser uden
for mange tonale udsving og krævende melodier,
der kunne opføres af amatører i private sammenhænge, eller komplekse og langstrakte værker for
adskillige stemmer, der stiller store krav til viden
om musikteori og erfaring med opførelsespraksis.
Vi har allerede set eksemplar på, at komponisterne skjulte bestemte budskaber i noderne, og det
vidner om, at nogle madrigaler blev skrevet af
kendere for kendere. Man anså madrigalen som en
ideel genre for tidens komponister at prøve kræfter
med. Som ung komponist måtte man først vise, at
man kunne komponere en madrigal, man måtte
vise, at man kunne sætte en tekst i musik, og man
måtte vise sin opfindsomhed i måden at gøre det

på. Særligt efter år 1600 blev grænserne for, hvad
en madrigal kunne rumme, vide, og madrigalen
blev nu dér, hvor komponisterne eksperimenterede med nye måder at udtrykke teksten på, nye
akkorder, nye dissonanser, nye klangfarver. Derfor
er det nok heller ikke en tilfældighed, at noget af
det mest eksperimenterende musik, der så dagens
lys i tiden, netop var madrigaler af eksempelvis
Carlo Gesualdo og Monteverdi.
Det var meget
normalt at en
lutspiller erstattede en eller
flere stemmer,
eller blot akkompagnerede, når
der blev sunget
madrigaler.
Det smarte ved
lutten var, at
denne i realiteten kunne spille
alle stemmerne samtidig. Her, den italienske maler Artemisia
Gentileschi (1593-1653), i et selvportræt med lut.

Eftertidens interesse
Den tysk-amerikanske musikforsker Alfred
Einstein (1880-1952) skrev et omfattende trebindsværk om The Italian Madrigal (Princeton 1949).
Einstein var interesseret i at kortlægge madrigalens
historie, og han var særligt optaget af forholdet
mellem tekst og musik og af genrens relation
til det omgivende samfund. Det var en enorm
opgave, og på trods af sine årtier lange studier af
madrigalens historie, kan man hævde, at Einstein
på nogle områder kun kradsede i overfladen.
Musikforskernes interesse ændrer sig med tiden,
og da der i 2011 udkom en bibliografi (Susan
8

Lewis Hammond, The Madrigal: A Research and
Information Guide) – altså en oversigt over litteratur om madrigalen – kunne man ved selvsyn
konstatere, at genrens historie gennem tiden
er blevet undersøgt fra vidt forskellige vinkler.
Hvordan opførte musikere i Verona madrigaler?
Skrev kvindelige digtere madrigaltekster? Hvordan
afspejler musikken tekstlige temaer som sex og
erotik? Hvad har madrigaler og politik med hinanden at gøre? Bibliografien omfatter tusindvis af
titler på tekster omhandlende madrigaler, og med
sin opdeling i emner er den en glimrende måde at
gå ombord i madrigalens historie på.

Hvordan gør man?
Af Bo Holten

Madrigalen udsprang af mange stilelementer,
men var i begyndelsen kun ganske lidt forskellig
fra, hvordan kirkemusikken lød i første halvdel af
1500-tallet. I anden halvdel af århundredet skete
der imidlertid en omfattende og radikal udvikling af madrigal-genren: Teksten kom voldsomt
i centrum, ikke på bekostning af musikken, men
den blev det skelet, hvor ikke blot madrigalen blev
påhæftet, men hvor selve interpretationen bliver
en forlængelse af teksten, siet gennem musikken.

Luca Marenzio udgav hele 23 madrigalbøger med omkring 500
madrigaler i alt. Marenzio er manden bag den ”kyssemadrigalcyklus”, vi i Musica Ficta har arbejdet intenst med i løbet af
året: Fem madrigaler som med alle senrenæssancen virkemid-

I årene omkring 1600, madrigalens kronede dage,
var ethvert tekstligt aspekt nøje udmalet af komponisten. Men som musiker skal man ikke lade
sig nøje med platfodet at gengive, hvad komponisten har skrevet. Man skal selv digte med på flere
planer: Det er fx tydeligt, hvornår komponisterne
ønsker et kraftigt eller et stille udtryk. Ligger alle
stemmerne i højt register, kan man ofte gå ud fra,
at der skal synges kraftigt, eller i hvert fald med en
vis volumen – dog helt afhængigt af hvad der står i
teksten. Ligger alle stemmerne dybt, ønsker komponisten ofte et mørkt udtryk, hvilket kan laves i
mange styrkegrader, men med en mørk klangfarve
i stemmerne. Som oftest veksles der hyppigt med
forskellige klangfarver, og det gælder om at matche disse, understrege dem og forstørre dem med
den vokale klang.
Dynamik og tempo
Sangerne skal konstant give hinanden plads og
selv træde frem, når de har noget vigtigt stof, og
træde tilbage, når andre har vigtigere materiale.

ler, i næsten 20 minutter, skildrer et kys fra det mest uskyldige
til det mest sensuelle.

Man skal som sanger lynhurtigt gå fra de stærkeste
til de svageste nuancer og omvendt, men samtidig
holde balancen mellem de fem stemmer tydeligt
for øre.
Madrigal-musikken er i sig selv farverigt komponeret, men som fortolker skal man hele tiden
forstærke sit udtryk og ekspandere de tendenser,
der allerede ligger i musikken. Dette gælder også
tempoet. Her skal herske ekstrem fleksibilitet.
Langsomme afsnit med tænksom tekst skal gøres
endnu langsommere, og tempoet skal trækkes
frem og tilbage så meget, som nu sangerne kan
klare. Der findes ingen grænser her. Hurtige
passager med korte nodeværdier skal gøres endnu
hurtigere, hvis altså teksten lægger op til det (her
er det nyttigt at kunne lidt italiensk. Af de mange
tusind madrigaler, der eksisterer fra denne periode,
vil jeg gætte på, at ca. 85% har italiensk tekst).
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Besætning
Den ideelle besætning er én sanger på hver
stemme: det giver mulighed for den maksimale
fleksibilitet i tempo, styrke, frasering og ynde. Dog
kan visse madrigaler sagtens synges med to på
visse stemmer og en eller tre på andre. Faktisk er
alt jo her muligt. Vi ved fx, at rent instrumentale
udførelser af madrigaler var ganske almindelige,

hvilket også var tilfældet med fx en femstemmig
sats, hvor to stemmer blev sunget, og de tre andre
blev spillet. Særligt populær var også madrigaler,
hvor overstemmen blev sunget, og resten blev spillet af instrumenter. Sådan opstod consort-sangen,
som skulle blive en slags forløber for operaen, som
på den tid netop var i sin vorden.

Theodoor Rombouts (1597-1637), flamsk maler fra senrenæssancen, her skildrende en koncert. Her antydes det, hvordan musikken
tog sig ud i den tidlige barok, nemlig med en solosanger – her formentlig kvinden i midten – og de akkompagnerende musikere
omkring hende. Man kunne dog sagtens forestille sig, at det er madrigaler, der ligger på bordene, hvor musikerne spiller hver deres
stemme.

Non vibrato!
Det moderne og automatiske sang-vibrato (kritikløst på alle toner), som beklageligvis har vundet
voldsomt fodfæste hos næsten alle sangere og i
alle sanguddannelser i de sidste ca. 100 år, kan på
INGEN MÅDE bruges i madrigal-sang. Her kræves en hel anden egal stemme-kontrol og renhed
for at få musikkens melodier, og især harmonier, til
10

at fungere. Vibrato hos bare et par af sangerne i en
madrigal-kvintet vil gøre musikken diffus og harmonikken uhørlig. I princippet skal der synges vibratoløst, hvilket ikke vil sige stift. Tværtimod skal
der synges blødt og bøjeligt, og først og fremmest
med stor koncentration om renhed i intonationen.

Teksten som drivkraft
Igen må det understreges, at netop teksten er
det helt centrale for en succesrig fremførelse af en
madrigal. Det er klogt at skrive en oversættelse
ind i noden, hvis man ikke lige fuldstændig er klar
over hver detaljes tekstlige betydning, for det kan
man være sikker på, at komponisten har været, og
der er næppe tvivl om, at netop komponisten har
været så flittig med at farvelægge og gestikulere
det tekstlige indhold, så man må matche disse
bestræbelser i sin fortolkning.
Ornamentation og improvisation
Dygtige og erfarne madrigal-sangere kan gå videre
med at bruge improviserede udsmykninger af
madrigalens melodiske linjer. Hele holdningen til
det at synge madrigaler lå noget nærmere en jazzmusikers åbenhed over for sit materiale og ønske
om at lægge sit egen personlighed og sit eget talent i musikkens tjeneste. Så i madrigalgenren kan
man ikke kun udsmykke og pynte på den allerede
komponerede musik, man kan simpelt hen improvisere lange passager, ja hele madrigaler sammen
med andre sangere, der er kommet lige så langt i
deres madrigal-kunnen. Men dette er for absolut
viderekomne – man skal vide meget om den tids
stil og rammer, for at det skal lykkes, - men på

den anden side kan man jo sige, at netop denne
åbne og frie holdning til madrigal-materialet netop
også skulle give sig udslag i madrigal-fremførelser,
der afspejler vor egen tid og levendegør den 400
år gamle musik på nye måder. Det er i hvert fald
sikkert, at mange komponister ville være lykkelige,
hvis de vidste, at deres madrigaler kunne blive
spændende og levende ny musik i dag.

Diego Ortiz (1510-1570) var spansk musiker og komponist.
Ortiz skrev den første manual til ornamentation i musik under
titlen ”Trattado de Glosas”. Netop denne manual har været
grundstenen i Musica Fictas arbejde. På billedet ovenfor ser
man side 5 i manualen. Nedenfor er øvelsen trykt i moderne
notation, så man selv kan prøve kræfter med systemet.

Gengivelse af den 5. side i Ortiz’ Trattado de Glosas. 1. og 3. takt i de to systemer er hovedintervallet, og de efterfølgende takter er
eksempler på, hvordan man kunne udsmykke de forskellige intervaller; henholdsvis en sekund, en terts, en kvart og en kvint. Hver
gang man således ser et kvartspring i en madrigal, kan det i princippet erstattes af en figur som denne – naturligvis altid med øje
for resten af nodebilledet og teksten. Prøv selv at erstatte intervallerne med de følgende ornamentationer, eller opfind selv nye.
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Repertoire 2016
En liste over den musik, Musica Ficta og Bo Holten
har arbejdet med i løbet af projektets første år.
Carlo Gesualdo (1566-1613)
Tu m’uccidi
Languisce al fin
Mercè! grido piangendo
O dolce mio Martire
Non t’amo, o voce ingrata
Meraviglia d’Amore
Ed ardo e vivo
Luci serene
Il sol, qual
Volgi, mia luce
Dolcissima mia vita
MerceÌ, Grido piangendo
Se vi duol il mio duolo
Asciugate i begli occhi
Mille volte il di moro
Se la mia morte brami
Belta poi che t’assenti
Io Parto, e piuÌ non dissi
Luzzasco Luzzaschi (ca. 1545-1607)
O primavera
Stral pungente
Non sa che sia dolore
Luca Marenzio (1567-1599)
Bascia e ribascia
Vezzosi augelli
Coppia di donne altera
Canzone I-V
I, Baci soavi e cari
II, Baci amorosi e belli
III, Baci affamati e ’ngordi
IV, Baci cortesi e grati
V, Baci, ohimè non mirate
Pietro Paolo Melli (1579-1623)
Capricio detta il gran monarcha
Claudio Monteverdi (1567-1643)
Zefiro torna
Romanesca a 2
Philippe Verdelot (ca. 1483 – ca. 1530)
Italia mia
Giaches de Wert (1535-1596)
Vezzosi augelli
Solo et pensoso
Giunto alla tomba
Forsennata gridava
Cipriano de Rore (ca. 1515 1565)
Anchor che col partire
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De medvirkende
Musica Ficta er et professionelt vokalensemble,
dannet i 1996 af komponisten og dirigenten Bo
Holten. Her har han realiseret sin vision om et
fleksibelt og projektorienteret ensemble, hvor den
virtuose ensemblesang i alle dens afskygninger
står i centrum.
Musica Ficta favner et meget bredt repertoire.
Ensemblets speciale er dog musikken fra middelalder og renæssance. Dengang skrev komponisterne ikke deres store værker for symfoniorkestre,
men for den menneskelige stemme. Som Musica
Fictas kunstneriske leder og dirigent er Bo Holten
blandt verdens førende på dette felt. De seneste
år har Bo Holtens interesse især kredset om den

ekstreme renæssancekomponist Carlo Gesualdo
(1566–1613), hvis kromatiske madrigaler er blevet
en tilbagevendende og yderst anerkendt del af
Musica Fictas repertoire.
I Musica Ficta giver selv det mindste projekt anledning til stor fordybelse. Med Bo Holtens dybtgående kendskab til den europæiske musik- og
kulturhistorie bliver alle koncerter gennemført i et
bestemt tematisk perspektiv. Koncerterne kan således fokusere på en bestemt komponist, en epoke
eller en historisk begivenhed, og publikum får altid
en grundig indføring i de historiske og kulturelle
rammer for musikken.

Bo Holten (dirigent) Eva Wöllinger-Bengtsson (alt) Daniel Carlsson (kontratenor) Jakob L. Thomsen (baryton)
Ann-Christin W. Ingels (sopran), Rasmus Kure (bas), Josef Hamber (tenor) Christine Nonbo (Sopran) Tobias Aabye Dam (tenor)

Bjarke Moe er cand.mag. i musikvidenskab fra Københavns Universitet
2006 med studier ved Institut für Kirchenmusik und Musikwissenschaft (Universität Greifswald) 2006-2007 og Ph.d. i musikvidenskab fra Københavns
Universitet 2010. Han er for tiden ansat som ekstern lektor på Københavns
Universitet og er desuden ansat på Dansk Center for Musikudgivelse på Det
Kongelige Bibliotek. Bjarke Moe er specialist i den tidlige europæiske musik
og har særligt beskæftiget sig med musikmiljøer i Danmark bl.a. omkring
Chr. IV’s hof.
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