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Il mondo è cieco e 'l tristo esempro ancora 
vince e sommerge ogni prefetta usanza; 
spent'è la luce e seco ogni baldanza, 

trionfa il falso e 'l ver non surge fora. (Michelangelo Buonarotti) 

 
De wereld is verblind, en door 't verdriet 

mist zij de kracht om 't goede na te streven; 
gedoofd is 't licht der waarheid, en verheven 
de valse waan, die niemand uitkomst biedt.  

 
  
  
  

 
 

 



 2 

Inhoud 
Programmatoelichting + Credits………………………………..3 
Interview met Jurgen De bruyn………………………………….. 4 
Concerten ………………..………………………………………………..7 
CD ……………………………………………………………………………..8 
Zefiro Torna BIO ................................................................................... ...9 
Contact.........................................................................................................10 
Foto’s............................................................................................................. .11 
 



 3 

Programmatoelichting + Credits  
 
 
In onze tijd eindigen veel grote tijdcycli. Het jaar 2012 wordt volgens de kalender van de 
Maya, de Bijbel en de alchemisten als het jaar van de Apocalyps en de tijd van de profetieën 
beschouwd. 
 
‘O, Monde aveugle!’ toont de mens in zijn blinde angst voor het onbekende, verkerend in 
gewetensnood. Het beest in de mens en zijn destructieve aard komen aan de oppervlakte en 
het onbehaaglijk komische en obscene viert hoogtij. Deze confrontatie met zijn schaduwkant 
brengt bij de mens een visionaire bewustzijnsverschuiving teweeg, een transformatie naar 
een nieuwe epoque met een uitweg naar andere energieën. 
 
Zefiro Torna richt samen met zijn kompanen van het internationaal bejubelde cross-
overproject ‘Les Tisserands’ een band op die zich in de geest van de satirische 
voorstellingen van de renaissanceschilder Jeroen Bosch over dit thema buigt. Een amalgaam 
van oude, moderne en hybride instrumenten begeleiden de nu eens frapperende, dan weer 
louterende gezangen. De muziek is grotendeels gebaseerd op oud bronnenmateriaal uit het 
trecento en de renaissance en bevat daarnaast ook composities voor de nieuwe tijd.  
 
In het programma weerklinken ballades, madrigalen, lamentaties, ‘blasons’ en instrumentale 
muziek van Jacopo da Bologna, Johannes Ciconia, Christobal de Morales, Clemens non Papa, 
Cipriano de Rore, Georges Brassens en Jowan Merckx. Els Van Laethem schreef liederen op 
teksten van anonieme Romeinse dichters, Petrarca en Michelangelo. 

 

Credits  

Zefiro Torna  

• Els Van Laethem: zang, trombone, tromba marina, composities 

• Jowan Merckx: fluiten, altkromhoorn, doedelzak, bugel, percussie, zang, composities  

• Philippe Laloy: sopraansax, kromhoorn, dwarsfluit, basfluit  

• Gwen Cresens: bandoneon, accordeon, zang, compositie 

• Vincent Noiret: contrabas, zang 

• Jurgen De bruyn: luiten, zang, artistieke leiding  

Label: 

Homerecords // www.homerecords.be 
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INTERVIE W MET JURGEN DE 
BRUYN  

‘O,  MONDE AVEUGLE! ’  

Een programma over lust, zotheid, verval en vernieuwing 
(interview met Jurgen De bruyn, artistiek leider Zefiro Torna, door Agnes van der Horst n.a.v. 
de premièrevoorstelling in het Gergiev Festival 2010/Rotterdam) 
 
Het einde der tijden 
O, Monde aveugle gaat over het verval van een beschaving, over mensen die leven op de 
rand van de afgrond tussen een afbrokkelende wereld en een onzekere toekomst. 
Hij kwam op het idee voor dit thema door de verschillende einde-der-tijdenvoorspellingen 
die op het ogenblik rondwaren. ‘Er heerst onzekerheid,’ zegt Jurgen De bruyn, ‘sommige 
mensen vragen zich zelfs af of de wereld echt zal vergaan in 2012, zoals de Maya-kalender 
aangeeft.’ Zoekend naar teksten en muziek over dit onderwerp kwam hij terecht in de 
veertiende eeuw. ‘Een waanzinnige tijd, waarin de samenleving compleet ontwricht was, 
onder andere door religieuze schisma’s, pest en oorlogen. In die periode verdween een 
derde van de bevolking en dat ondermijnde de maatschappij natuurlijk enorm. Ook toen 
dacht men dat het einde der tijden nabij was.  
Veel van wat er nu gebeurt aan natuurrampen, oorlogen, economische crisissen, het verval 
van de kerk, en de snelheid waarmee dit alles gebeurt, heeft hetzelfde effect op ons. We 
weten nu ook even niet wat de volgende decennia ons zullen gaan brengen. En ook nu 
ontstaan etherische filosofieën over een periode van transformatie, bewustzijnsverschuiving 
en nieuwe zingeving. Precies diezelfde processen vinden we terug in de teksten van oude 
schrijvers.’ Jurgen citeert zinnen van Francesco Petrarca: ‘De natuur lijkt haar spoor volledig 
kwijt, gedoofd is ’t sterrenlicht dat wijd en zijd weldoend gestalte gaf aan ’s mensen leven.’ 
Hij leest uitspraken voor, waaruit blijkt dat mensen die zich met diepere zaken bezighielden, 
zoals dichters en schrijvers werden weggehoond. ‘Gedoofd is het licht der waarheid,’ citeert 
hij met een lach en opgeheven wijsvinger Michelangelo. Andere dichters/componisten zoals 
Jacopo da Bologna schrijven over hoe de politiek de mensen bedriegt.  
Sinds de veertiende eeuw is er dus eigenlijk maar weinig veranderd. En dat is ook de spiegel 
die Zefiro Torna ons in dit programma wil voorhouden. 
 
Perfect gecomponeerde lolligheid 
Maar O, Monde aveugle is geen moraliserend programma en gaat niet alleen maar over 
destructie en ellende. Tijdens het concert komen ook de carnavaleske en scabreuze 
elementen aan bod, want die waren er in die tijd ook volop. Om hun angst te vergeten, 
gaven veel mensen zich over aan seks, drank en vraatzucht en dichters en schrijvers staken 
regelmatig de draak met kerk en maatschappij. ‘De lof der zotheid, ook daarin zijn er 
duidelijke parallellen met onze eigen tijd,’ zegt Jurgen De bruyn. Zo is er in het concert een 
dubbelzinnig lied te horen, waarin Priapus, de god van de vruchtbaarheid, de mensen 
uitnodigt om ‘zijn tempeltje’ te bezoeken. Dit soort dwaze en humoristische liederen werden 
door alle componisten geschreven. Van de zestiende-eeuwse Clemens non Papa, een 
componist beroemd om zijn devote missen en motetten, wordt een contreblason uitgevoerd, 
een populair dichtgenre, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de lelijkheid van vrouwen. In 
het lied beschrijft hij hangborsten die je over je schouder kunt gooien en waar je je neus in 
kunt snuiten. ‘De lelijkheid troef’, vertelt De bruyn grinnikend, ‘maar wel vervat in sublieme 
poëzie.’  
Na de perfect gecomponeerde lolligheid volgt de verstilling. Onder andere met 
liefdesliederen en klaagliederen van onder anderen Johannes Ciconia en Christóbal de 
Morales, waarin de mens God aanklaagt. Opstand, levenslust, angst en wanhoop klinken 
door in virtuoze snelle stukken met onregelmatige Balkanritmes. Uiteindelijk wordt de 
muziek harmonieuzer en dansanter en klinkt tegen het slot een blason, de tegenhanger van 
de contreblason. Het is een prachtig loflied, ‘l’ultime chant’ van de twintigste-eeuwse 
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chansonnier George Brassens op de vrouw. ‘De muziek klimt vanuit een soort leegte naar 
visioenen van een nieuwe tijd,’ legt Jurgen De bruyn uit. 
 
Het verhaal in de muziek 
‘O, Monde aveugle is een theatrale voorstelling, maar er wordt niets in scène gezet. Het 
verhaal zit in de muziek, de ritmes, de klankkleuren en de teksten. Wat visueel wel heel 
aantrekkelijk zal zijn is de hybride keuze van instrumenten. Het is een cross-over project, 
uitgaande van oude muziek. Maar die vermengt zich met jazz en wereldmuziek en dan kom 
je vanzelf uit op een merkwaardige instrumentcombinatie. Daar hebben we nog extra 
klankkleuren aan toegevoegd door minder bekende Renaissanceinstrumenten te gebruiken, 
zoals een kromhoorn. Dat geluid klinkt voor sommige mensen afschuwelijk, maar we hebben 
net dat lelijke nodig om bepaalde dingen te kunnen zeggen. Daarnaast laten we ook de 
tromba marina horen, een contrabasachtig instrument met één snaar, waarmee je 
boventonen kunt spelen. Het zijn de exoten van de oude muziek, die eigenlijk in de reguliere 
oude muziekpraktijk zijn afgeschreven. Ik vind het fijn dat we ze in dit programma weer tot 
hun recht kunnen laten komen.’ 
Grenzen kennen ze niet bij Zefiro Torna. 
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Concerten  
 

2010  
 
9 september, 20u15, Rotterdam, Arminius [première] 
www.gergievfestival.nl – +31 10 217 17 07 
 
11 november, 20u00, Antwerpen, Amuz [CD-release/ Vredesconcert] 
www.amuz.be – 03 292 36 80   
 
12 december, 20u30, Deurne, Districtshuis 
www.ccdeurne.be - 03 360 85 50 
 

2011 
 
8 april, 20u15, Genk, C-Mine Cultuurcentrum 
www.cultuurcentrumgenk.be – 089 65 44 80 
 
13 mei, 20u30, Westmalle, Sint-Martinuskerk 
www.festival.be  
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CD  
 

  
 
De cd werd uitgebracht bij het label Homerecords. (4446070) 
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Zefiro Torna 
 
Het Vlaamse vocaal-instrumentaal ensemble Zefiro Torna werd opgericht in 1996. De naam 
drukt op allegorische wijze uit hoe de mythologische god van de westenwind Zephyrus er 
telkens weer in slaagt de barre winter te verdrijven. Dit vormde een inspirerend thema voor 
heel wat dichters en componisten uit de middeleeuwen, de renaissance en de barok. Zefiro 
Torna bestaat uit Els Van Laethem, Cécile Kempenaers (zang), Liam Fennelly (viola da gamba, 
vedel) en Jurgen De bruyn (luit, gitaar en artistieke leiding). Het ensemble wordt in functie 
van het programma aangevuld met excellente vocalisten en instrumentalisten onder andere 
uit België, Nederland, Frankrijk, Italië en Slovakije. Zefiro Torna brengt het culturele erfgoed 
op unieke wijze terug tot leven vertrekkende vanuit een diep respect voor het verleden. 
Authenticiteit wordt gecombineerd met een ongebreidelde creativiteit. Het ensemble kiest 
voor historische instrumenten en een historische benadering van de uitvoeringspraktijk - 
waarvoor het zich laat bijstaan door musicologen - maar voegt er ook eigen elementen aan 
toe. In hun programma’s verwerken ze literatuur, theater, hedendaagse dans, actuele en 
etnische muziek. Deze zijn nu eens thematisch dan weer sterk conceptueel of experimenteel 
en getuigen steeds van een intense bezieling. Zefiro Torna verwierf internationale faam met 
zijn veelzijdige aanpak. Dit resulteerde in succesvolle concerttournees, de aanwezigheid op 
internationaal gerenommeerde muziek- en kunstenfestivals te Berlijn, Bologna, Friesland, 
Innsbruck, Olten (ZW), Madrid, Maastricht, Middelburg, Moravië/Tsjechië, Pays d'Auge (F), 
Slovenië, Utrecht, Vantaa/Finland, Vilnius, Wenen, Alden Biesen, Antwerpen/Laus 
Polyphoniae, Amuz, Bozar, Brugge/Musica Antiqua, Concertgebouw, Charleroi-Danses , het 
Festival van Vlaanderen, le Festival de Wallonie, Flagey en opnames voor de Vlaamse, Waalse, 
Nederlandse, Tsjechische, Duitse en Sloveense radio evenals uitzendingen voor de Europese 
Radio Unie. 
 
In 2006 kreeg Zefiro Torna de Tech-Art Prijs van de Vlaamse Ingenieurskamer, die 
innoverende realisaties en ondernemerschap wil stimuleren. In 2006 verzorgde het ensemble 
het jaarlijkse Koninklijke Paleisconcert te Brussel. In juli 2007 stond het ensemble centraal 
op het Musica Antiqua Festival te Brugge. Het ensemble bracht verschillende cd’s uit bij de 
labels Eufoda, Et’Cetera en Homerecords. De cd “El Noi de la Mare” werd in 2005 bekroond 
met de Klara Muziekprijs voor de beste Vlaamse klassieke muziek productie. De cd “De 
Fragilitate” ontving in 2007 een prestigieuze ‘Diapason d’Or’. In 2008 verscheen bij Klara de 
cd “Greghesche, a musical treasure of the Venetian renaissance” en in het voor jaar van 2009 
presenteerden zij de cd “Assim”, een coproductie met LOD waarvoor Dick van der Harst een 
creatie componeerde rond het werk van Jacob Obrecht en de Javaanse gamelantraditie. In het 
najaar van 2010 verschijnt bij het label Homerecords de opname “O, Monde aveugle!”, een 
cross-overproject handelend over het thema van de Apocalyps. 
 

Meer informatie over Zefiro Torna: 
www.zefirotorna.be 
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Contact 
 
Management 
Klaartje Heiremans 
klaartje@zefirotorna.be 
Tel.: 015 34 86 62 
Gsm: 0499 34 79 55 
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Foto’s 
(Gelieve voor High Res foto’s het management te contacteren) 
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