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Pauline Schenkelaars | blokfluit 
Jaël Vuijk | barokviool 
Dick Duijst | kistorgel 
 
 
 
 
Serie Muzikale stedentrips 

Venetië, de parel van Italië, rond 1600 en later 
 
U bent in het Venetië van omstreeks 1600 en later. Deze prachtige stad had 
op het hoogtepunt van haar bloei een grote muzikale en culturele invloed op 
heel Europa. Eind 16e eeuw was Venetië toonaangevend in de nieuwe 
muziekstijl die zich aandiende in Italië en vervolgens in heel Europa: de Barok. 
 
Venetië bracht belangrijke componisten voort als Monteverdi en Vivaldi, in de 
schilderkunst toonden zich grootheden als Titiaan en Veronese.  We kunnen 
zonder meer zeggen: zonder Venetië en de Venetiaanse school zou de 
barokmuziek anders geklonken hebben! 
 
Het Vredeborch Trio neemt u mee naar de San Marco, het Dogepaleis, de 
palazzi en theaters. In een programma van ca. 1 uur wordt u in beeld, woord 
en muziek door het Venetië van omstreeks 1600 en later geleid, La 
Serenissima, haar geschiedenis, muziek, architectuur en schilderkunst. 
 

Venetië 
San Giorgo Maggiore 

 
Het VredeborchTrio heeft een sterk en afwisselend programma samengesteld 
met componisten uit deze boeiende periode: onder meer Vivaldi, Legrenzi, 
Frescobaldi en Turini. In de omlijsting van beeld en woord komt hun muziek 
perfect tot leven.  
Een cross-over van beelden en muziek, introductie en performance, kennis 
en beleving. Muzikaal vakmanschap in een aansprekende vorm. 
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Venetië, de parel van Italië 
rond 1600 en later 
programma 
 
 
Girolamo Frescobaldi        - Il primo libro delle canzoni | Numero due 
(1583 - 1643)        - Canzoni a due canti | Canzon primo 
 
Giovanni Bassano         Sonata     
(1561 – 1617) 
 
Francesco Turini        Sonata à tre    
(1595 – 1656)  
 
Giovanni Legrenzi        Sonata à tre / La Rosetta   
(1626 – 1690) 
 
Antonio Vivaldi        Sonata da camera a tre VIII | d minor 
(1678 – 1741)         -   Preludio    

- Corrente      
- Grave 
- Giga 

 
Giuseppe Brescianell      Sonate | c minor 
(1690 – 1758)    -   Largo    

- Allegro  
-  Adagio 

        -  Allegro 


