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1. ORGANISATIE GEGEVENS 2019
Artistieke Leiding
Claudio Ribeiro, artistiek leider New Collegium / klavecimbel
Inês d’Avena, artistiek leider La Cicala / blokfluit
Rebecca Rosen, barokcello
Stichtingsbestuur
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Herman van der Kouwe
Edmond Walma
Albert Trenning

Contactgegevens organisatie
Naam van de organisatie:
RSIN/fiscaal nummer:
Postadres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:
KvK 's-Gravenhage:
Rechtsvorm:
Financiële adres:
Rekeningnummer:
BTW-nummer:

Stichting COLLEGIUM MUSICUM Den Haag
819695361
Albert Verweystraat 24
2274 LK
Voorburg
06 4321 0010 (Claudio Ribeiro)
cmdh2006@gmail.com
https://www.newcollegium.com/organization
27322622
Stichting
Cijverkunsten, Langegeer 98 - 3075 JM Rotterdam (t.a.v. Corine de Vries)
NL96 INGB 0004894076
NL 8196.95.361.B01

Statutaire doelstellingen
1. Het bestuderen, beoefenen en bevorderen van Oude Muziek, gebruikmakend van historische
instrumenten;
2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Stichting COLLEGIUM MUSICUM Den Haag realiseert de culturele activiteiten van de volgende
ensembles en hun leden:

New Collegium
kwartet | kamerensemble | barokorkest
www.newcollegium.com

La Cicala
Napolitaanse barokmuziek
www.lacicala.info

Inês d’Avena & Claudio Ribeiro
oude muziek duo
www.avenaribeiro.com
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2. INTRODUCTIE
Stichting COLLEGIUM MUSICUM Den Haag is in 2008 opgericht om de muzikale activiteiten van
jonge afgestudeerden van het Koninklijk Conservatorium te promoten. Beginnend met het
barokensemble New Collegium (voorheen COLLEGIUM MUSICUM Den Haag), heeft de stichting later
het ensemble La Cicala en het duo Inês d’Avena & Claudio Ribeiro opgenomen, en werkt nu als een
koepelorganisatie voor deze ensembles. Deze ensembles zijn enkele van de meest vooraanstaande
ensembles in de Nederlandse oude-muziekscene, met daarnaast veel activiteiten in het buitenland.
NEW COLLEGIUM
New Collegium omarmt met plezier en overtuiging de oorspronkelijke betekenis van het collegium:
de gebundelde kracht van individuen die elkaar vinden in gelijkwaardigheid en gemeenschappelijke
interesses. We brengen geweldige muziek in goed gezelschap!
Voorheen kende men ons als Collegium Musicum Den Haag; de leden van het ensemble zetten hun
werkzaamheden voort onder een kortere naam. Zo koppelen ze de 18e-eeuwse oorsprong aan hun
21e-eeuwse context, en zijn ze beter herkenbaar voor hun internationale publiek.
LA CICALA
Ensemble La Cicala is gespecialiseerd in het rijke maar vaak nog onbekende repertoire uit de
Napolitaanse barok. De cd’s die het ensemble tot nu toe maakte, werden door de internationale
pers zeer goed ontvangen. De naam van het ensemble is afgeleid van de cicade, het ‘zingende
insect’. Van oudsher staat de cicade symbool voor onsterfelijkheid en geestelijke vervolmaking. De
oude Grieken zagen deze insecten als lyrische boodschappers van de muzen en associeerden ze met
muziek en welsprekendheid.
INÊS D’AVENA & CLAUDIO RIBEIRO
Blokfluitiste Inês d’Avena en klavecinist/dirigent Claudio Ribeiro zijn samen al meer dan 15
jaar zeer actief in Nederland en in het buitenland op het gebied van Oude Muziek als
uitvoerende musici, ensemble oprichters (La Cicala en New Collegium), onderzoekers en
initiatiefnemers.
In 2019 hebben we veel (tijd, energie, geld?) geïnvesteerd, vooral in opnames en promotie.
(Toelichting, m.n. financieel, nodig)
Het ensemble COLLEGIUM MUSICUM Den Haag kreeg een nieuwe naam en een compleet nieuwe
website. De nieuwe naam New Collegium (korter, sterker en makkelijker te onthouden), het logo en
de website (gemaakt i.s.m. Green Room Creatives) werden in mei gepubliceerd. De nieuwe website
gaat samen met het profiel van de nieuwe naam een heeft ook een duidelijker webadres:
www.newcollegium.com. De nieuwe naam is goed gevallen en heeft veel positieve reacties van het
publiek en partners gekregen.
Drie cd’s waren in 2019 uitgebracht:
‘Chameleon’ door New Collegium, met instrumentale muziek van Telemann,
‘Mannaggia Amore’ door La Cicala, met cantates en instrumentale muziek van Porsile,
en ‘Anonimo Venexian’ door het duo gevormd door Inês d’Avena en Claudio Ribeiro, met
wereldpremière-opnames van recente barok-ontdekkingen uit Venetiaanse archieven, in een 18e
eeuwse Venetiaanse concertzaal opgenomen. De cd’s zijn heel goed ontvangen door het publiek en
de muziekcritici. Onder ‘Activiteiten en projecten’ leest u meer hierover.
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In maart kreeg ons klavecimbel een kleine onderhoudsbeurt door de maker Onno Peper. De plectra
zijn geïntoneerd waar nodig en enkele scheuren werden hersteld, naast andere kleine
werkzaamheden. Er is geadviseerd om binnen een paar jaar een grotere onderhoudsbeurt te doen,
waaronder de vervanging van (een deel van) de snaren.
Het eigen vermogen werd in november substantieel aangevuld met het verhuur van het klavecimbel
aan een ander ensemble waarmee onze artistiek leider Claudio Ribeiro een groot project heeft
gedaan.

3. ACTIVITEITEN EN PROJECTEN: CONCERTEN EN OPNAMES

NEW COLLEGIUM
20 Januari - 3 concerten ‘Bach marathon’ - Den Bosch, NL (Willem Twee concertzaal)
New Collegium presenteerde in één dag alle concerten voor 2, 3 en 4 klavecimbels van Bach en
daarnaast het 5e Brandenburgs Concert en het concert BWV 1057.
Solisten
Klavecimbels: Jacques Ogg, Sungyun Cho, Marcin Świątkiewicz, Irene Roldán en Claudio Ribeiro
Traverso: Melody Yeomans
Blokfluiten: Inês d’Avena & Isabel Favilla
(Zie bijlage 1)

22 mei - release ‘Chameleon” (RAM 1904): https://youtu.be/n3eAEBTqm4A
‘Chameleon’, de 3e cd van New Collegium, is gewijd aan de veelzijdigheid en inventiviteit van
Telemann: Telemann zelf als de kameleon. De cd werd op de radio gedraaid in Australië, België,
Canada, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland en Nederland, ontving lovende
kritieken van gespecialiseerde recensenten en muziekjournalisten over de hele wereld, en kreeg
awards in Frankrijk, Duitsland en België: een ‘Diapason d'Or’, ‘Toccata-cd des Monats’ en ‘De Keuze
van Klara’.
(Zie bijlage 2)

23 september - Kamermuziekdag - Utrecht, NL (TivoliVredenburg)
Artistiek leider Claudio Ribeiro en secretaris Albert Trenning waren aanwezig op de Kamermuziekdag
in Tivoli Vredenburg met een kraam waar New Collegium werd gepresenteerd. Hoewel de meeste
bezoekers (concertorganisatoren) geen of weinig interesse hadden voor oude muziek, zijn nieuwe
contacten gelegd met mensen die wel interesse hadden voor oude muziek). Zij hebben onze
programmavoorstellen toegestuurd gekregen. Ook was er de mogelijkheid om presentaties bij te
wonen waar verschillende aspecten van de kamermuziekmarkt werden bediscussieerd.
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Foto: Juri Hiensch Photography
15 oktober - Cd-releaseconcert 'Chameleon' - Amsterdam, NL (Aemstelrande Concerten)
(zie bijlage 3)

LA CICALA
17 maart - concert Muziekkring Wijchen - Wijchen, NL (De Schakel)
7-10 mei - Cd-opname ‘Mannaggia Amore’ - Zwijndrecht, NL (Oude Kerk)
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Foto: Henk Kuipers
15 september - release ‘Mannaggia Amore’: Giuseppe Porsile Cantatas for Soprano” (PAS 1061):
https://youtu.be/rUGDCP7p-DE
‘Mannaggia Amore’, de derde cd van La Cicala, biedt een staalkaart van de vocale en instrumentale
kamermuziek van de vooraanstaande Napolitaanse componist Giuseppe Porsile (5 mei 1680-29 mei
1750).De carrière van Porsile volgde een pad vanuit zijn geboortestad naar Barcelona aan het eind
van 1707, en vervolgens naar Wenen, waar hij bijna drie decennia lang de Habsburgse keizer Karel VI
diende voordat hij zich terugtrok tijdens de regering van keizerin Maria Theresia. Op de CD, met
sopraan Stefanie True, zijn première-opnamen, een gereconstrueerde sonate en enkele van de
‘beste hits’ van Porsile te vinden.
(Zie bijlage 4)
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30 augustus - concert Festival Oude Muziek Utrecht - Utrecht, NL (Tivoli Vredenburg)

Foto: Jan Hordijk
(Zie bijlage 5)
31 augustus - concert Uitgast Festival - Lelystad, NL (Natuurpark Lelystad)

Foto: La Cicala archief
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INÊS D’AVENA & CLAUDIO RIBEIRO
8 & 9 november - Cd-releaseconcert ‘Anonimo Venexian’ - Daejeon, KR (Baroque Music Festival
2019)

10
15 november - release ‘Anonimo Venexian’ (RAM 1905): https://youtu.be/RT99eGGugZc |
https://youtu.be/8PGt5Vx9kGI
In het najaar van 2018 doorzochten Inês d'Avena en Claudio Ribeiro 40 dagen lang diverse
muziekarchieven van ‘La Serenissima’, op uitnodiging van The Emily Harvey Foundation. Hun
nieuwe vondsten, 6 sonates in manuscript, zijn mooie voorbeelden van achttiende-eeuwse
Venetiaanse kamermuziek, die de frisheid en ritmische levendigheid tonen die zo in dit
repertoire worden gewaardeerd.
Onder deze vondsten bevindt zich een nieuwe, aan Antonio Vivaldi toegeschreven sonate
voor blokfluit en basso continuo. De cd ‘Anonimo Venexian’, met deze premières, werd
opgenomen in een achttiende-eeuwse concertzaal in Venetië en werd internationaal
uitgebracht door Ramée/Outhere Music. De cd werd gepresenteerd bij concerten in
Nederland, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk.

Foto: Inês d’Avena & Claudio Ribeiro
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1 december - Cd-releaseconcert ‘Anonimo Venexian’ - Daelenbroek, NL (Kasteel Daelenbroek)
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Bijlage 1

Foto: New Collegium archief
Video “BWV 1065 - repetitie in Den Bosch” (6.8K views op facebook):
https://www.facebook.com/watch/?v=248715919353484
Bijlage 2
KLASSIEKE ZAKEN (NL)
'Deze cd boeit gewoon van begin tot eind.' Marcel Bijlo
https://www.klassiekezaken.nl/Recensies/Show/chameleon?fbclid=IwAR3hsL45dH1qnlVI8it
KDjKARReBAXdj0_NllCFkSRUKIa7WwjIEZUndA0g#recensie

DIAPASON (NL)
Diapason d'Or: "La perfection instrumentale mise en valeur par une prise de son superbe fait
entrer d'emblée New Collegium dans la cour des grands." Philipe Ramin
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NOTULAE (FR)
"Chaleureusement capté par Rainer Arndt, le Telemann enjoué et limpide du New Collegium
permet à l’auditeur attentif d’entrevoir des allées à l’arrangement déjà classique au-delà des
bosquets baroques ou des pavillons galants, et il fait bon venir flâner dans ce jardin toujours
accueillant aux floraisons sans cesse renouvelées par la main habile des musiciens qui
l’enchantent pour nous." Jean-Christophe Pucek
http://notulae.fr/2019/06/16/un-chameleon-nomme-telemann-par-le-newcollegium/?fbclid=IwAR0c6iVttVfz8mC0zjiK5f5XlTFq5ai2Orv7vpWHOPQXd85VWElf9e6S84c
EARLY MUSIC REVIEW (UK)
"Les talents reunis": another wonderful review, this time by the Early Music Review! "a
charismatic display of incredibly balanced musicianship, a most perfect synergy between
polished musical application and skill, and the engaging joy of an enthralling interpretation."
David Bellinger
https://earlymusicreview.com/georg-philipp-telemannchameleon/?fbclid=IwAR1l5tRZxA6zJ_mdadtnbLkkasG7oVuEwkpaagt5nivZUC49yYaMpgz_wJ
s
MUSICWEB INTERNATIONAL
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"This new album by New Collegium on Ramée runs the finest Telemann recordings I know
very close and is certainly worthy of inclusion in a selective Telemann collection." Michael
Cookson
http://www.musicwebinternational.com/classrev/2019/Jul/Telemann_chameleon_RAM1904.htm?fbclid=IwAR0s1
YYmOHaA7-P77Yf1itz8e2036-Kl4SRj-314xl8aTWka4_lPl6HW1GM
DE VOLKSKRANT (NL)
"Uitgesproken smaakvol samenspel gaat hier hand in hand met toewijding en puur plezier"
Frits van der Waa

MUSIKZEN (FR)
"Vingt-huit morceaux en tout, interprétation de haut vol, on vit une sorte d’aventure, ce qui
est rare pour ce répertoire." Marc Vignal
https://www.musikzen.fr/changements-avue/6064?fbclid=IwAR3s_KnT3eewEFCvmKjJbdx38n_NTDn23cVNDOQuQwjaihuwGAEN4mzK
OQ8

TOCCATA (DE)
CD DES MONATS: "Mit großer Kompetenz, historisch fundiert und mit gut gelaunter
Spielfreude verleiht das New Collegium seiner Liebe und Begeisterung zu Telemanns
Kammermusik hörbar Ausdruck und stellt damit unter Beweis, dass es sich in die erste Reihe
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der professionellen Barockensembles vorgearbeitet hat." Wolfgang Reihing

MUSICWEB INTERNATIONAL
"With unusual and rarely-heard pieces forming a significant of this generous and imaginative
programme this is a Baroque feast for the ears." Dominy Clements
http://www.musicwebinternational.com/classrev/2019/Aug/Telemann_chameleon_RAM1904.htm?fbclid=IwAR2s
q0tWv6P0hS6A5byVJiCJpIkT7L6mj5LnG6Rz_19VYkDkslzPyAN7fvI

KLARA (BE)
De Keuze van Klara https://klara.be/telemann-chameleon-newcollegium?fbclid=IwAR2gotWq8IxUzp1yKdhUykpktvmM_LSdNkB2X972sY6ScSUkjWoyMmu
Ws3U
Bijlage 3
OPUS KLASSIEK (NL)
“Vanaf de eerste inzet hield je je adem in. Niet te beroerd om risico’s te nemen storten de
muzikanten zich op hun partituren. Het speelplezier, maar ook de enorme beheersing van het
métier spatte ervan af.” Gerard van der Leeuw
https://www.opusklassiek.nl/cd-recensies/cdgvdl/gvdltelemann02.htm?fbclid=IwAR221rkh_VoqXpa1GRqcPhsBJmQ2DlJkAKPIv8Xeqa1Vn
TbkWDo3XCrwMaM#.XeKPS58WQyk.facebook
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Bijlage 4

QOBUZ (FR)
"À la tête de son ensemble La Cicala et avec la soprano canadienne Stefanie True, Inês
d'Avena interprète des pages expressives et piquantes, caractéristique du baroque tardif à
Naples. Récits volontiers champêtres d’amours parfois malheureuses, ces cantates aux
allures de chansons populaires alternent airs et récitatifs. La flûte y dialogue avec la voix
dans une riche émulation. Inês d’Avena est de ces interprètes qui redorent avec passion le
blason de la flûte à bec [...] et ses acolytes, de l'archiluth au clavecin, complètent ce tableau
musical des plus réjouissant.” Elsa Siffert
https://www.qobuz.com/be-fr/album/mannaggia-amore-giuseppe-porsile-cantatas-forsoprano-ines-davena-stefanie-true-la-cicala/n4wzegty5yska
CLIC MUSIQUE! (FR)
“Spécialisé dans le répertoire napolitain, cet ensemble baroque mené par la flutiste à bec
Inês d'Avena, s’adjoignant le concours de la soprano canadienne Stefanie True, propose pour
son 3e CD une sélection d’œuvres de Porsile. Le compositeur, né à Naples, profita d’une
longue et prolifique carrière qui le conduisit jusqu’à Barcelone et Vienne. Au programme, un
ensemble de cantates et autres pièces de concert, dont des premières au disque. Dans le
livret d’accompagnement en anglais, fort bien fait, la cheffe et musicologue présente
l’important travail de reconstitution qu’a nécessité cet enregistrement. Ces notes sont
complétées par une autre contribution musicologique ainsi que par les textes chantés et leur
traduction en anglais. Mais c’est l’écoute, plus encore, qui nous comble ici. La voix épurée de
la soprano, son chant subtil entre avec les instruments en un dialogue d’une extrême
délicatesse dans la restitution de ces pièces, aux échos volontiers plaintifs, entre lesquels
viennent s’intercaler de charmantes miniatures instrumentales. Le mouvement général est
délicieusement animé et ce n’est certainement pas sans coquetterie que l’on envoie ici
l’amour au diable. Voilà donc Porsile sorti d’un relatif oubli et servi avec tout l’art qu’il
mérite. Quelle grâce irrésistible, en effet, dans l’écriture comme dans l’interprétation!” Alain
Monnier
https://www.clicmusique.com/giuseppe-porsile-cantates-pour-soprano-true-ensemblecicala-avena-p103247.html?fbclid=IwAR2zfWDjRHR38P05Vx7OCUsitfnq6a63E6OUSeNFuEXMtzxDT0i088Q
OdY&osCsid=jgdq7dtdjf8bnc772ui2ppg057
OPUS KLASSIEK (NL)
"Dit album, Mannaggia Amore, Vloek van de Liefde, is dus zeker een aanrader en niet in de
laatste plaats door de expressieve frisheid van de vertolkingen, met in het middelpunt
daarvan de Canadese sopraan Stefanie True (zij maakt ook deel uit van het vermaarde Vox
Luminis), die goed gedoseerde naïviteit verbindt met een uitgelezen vocale stijl waarin
virtuositeit en lyriek elkaar contrastrijk afwisselen. Inês d'Avena is niet alleen de artistiek
leidster van het Italiaanse barokensemble (blokfluit, viool, luit, cello en klavecimbel) maar, zo
bewijst ze in de sonate, tevens een begaafd blokfluitiste. Terwijl uit de gedegen toelichting
blijkt dat ze ook in musicologisch opzicht van wanten weet." Aart van der Wal
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https://www.opusklassiek.nl/cd-recensies/cdaw/porsile01.htm?fbclid=IwAR1Db17Dsb5Niglz92EwvINJzlNqaxKMzwxibyZoGCBJeY-Z8NRTSNxd_w
CRESCENDO MAGAZINE (BE)
"La musique de Porsile agit sur l’auditeur par une séduction délicate, d’autant plus que
Stefanie True possède une voix raffinée, pour ne pas dire aérienne, avec des inflexions
subtiles, qui se marient idéalement avec la prestation des instrumentistes qui font preuve de
finesse. Porsile est un compositeur qui mérite plus qu’un détour, avis aux amateurs !
Son : 9
Livret : 9
Répertoire : 8
Interprétation : 10"
Jean Lacroix
https://www.crescendo-magazine.be/giuseppe-porsile-avec-lensemble-lacicala/?fbclid=IwAR3RLwgRVGpMBd-AyTTXiMRD1HiSr8UlNZqvO1UvSmsttKFJDwOKtkpyPVE
PIZZICATO (LU)
"Der Kompositionsweise von Porsile entsprechend spielt La Cicala frisch und unprätentiös.
Die Werke erklingen frei und entspannt, aber natürlich nicht unkonzentriert oder nachlässig."
Uwe Krusch
https://www.pizzicato.lu/beeindruckende-kantaten-von-giuseppeporsile/?fbclid=IwAR1VAjhJpAu4HKNBebNd_XyM-ROSXML6_5IaIf8H_gvJlWp_NLfmJX8HN7k
MUSICWEB INTERNATIONAL
"As ever, those seeking to explore fine Baroque music beyond the most familiar names will
find much to enjoy here. The rich acoustic of the Oude Kerk in Zwijndrecht adds its generous
resonance to the sound but there is plenty of detail in the recording, and you’ll greatly
appreciate La Cicala’s crisply translucent and authentic sound." Dominy Clements
http://www.musicwebinternational.com/classrev/2019/Nov/Porsile_cantatas_1061.htm?fbclid=IwAR15_7j7HcrzP
D9xfWOSsbqksWOSmm13qXh1yYLT0_TQJtkfDjsUwWPF_O8
"Dit album, Mannaggia Amore, Vloek van de Liefde, is dus zeker een aanrader en niet in de laatste plaats door de
expressieve frisheid van de vertolkingen, met in het middelpunt daarvan de Canadese sopraan Stefanie True (zij
maakt ook deel uit van het vermaarde Vox Luminis), die goed gedoseerde naïviteit verbindt met een uitgelezen vocale
stijl waarin virtuositeit en lyriek elkaar contrastrijk afwisselen. Inês d'Avena is niet alleen de artistiek leidster van het
Italiaanse barokensemble (blokfluit, viool, luit, cello en klavecimbel) maar, zo bewijst ze in de sonate, tevens een
begaafd blokfluitiste. Terwijl uit de gedegen toelichting blijkt dat ze ook in musicologisch opzicht van wanten weet."
Aart van der Wal: https://www.opusklassiek.nl/cd-recensies/cd-aw/porsile01.htm

18
Bijlage 5
Radioopname Concertzender:
https://www.concertzender.nl/programma/concertzender_live_538928/?fbclid=IwAR3VthK
Yi6oEOEGDiUsAZgkeRAAYGRlXN-9NOaKoJUH3hDo-tcoy7o_78cM
HORTUS MUSICUS (NL)
“Dit is een echt topensemble, waarnaar je altijd weer met genoegen luistert, of het nu live is
of op CD.” Johan van Veen
https://hortusmusicus.wordpress.com/2019/08/31/festival-oude-muziek-utrecht-2019vrijdag-30-augustus/

Bijlage 6

In 2019 hebben we niet live op de radio gespeeld en geen interviews gegeven maar onze CDs en
activiteiten kregen soms een speciale programma (naast dat ze af en toe wereldwijd zijn gedraaid):
30 mei, 'Concertzender Live':
https://www.concertzender.nl/programma/concertzender_live_507690/
1 juli, Rai1, 'Primo movimento': https://www.raiplayradio.it/audio/2019/06/PRIMO--MOVIMENTOae9a3e81-3033-4135-998e-8f0bdfe3a1b3.html
22 juli, Concertzender, 'Nuove Musiche':
https://www.concertzender.nl/programma/nuove_musiche_515988/
25 augustus, Concertzender: https://www.concertzender.nl/programma/lesprit_baroque_520743/
15 semptember, Concertzender, 'Sound the Trumpet, Strike the Viol!':
https://www.concertzender.nl/programma/sound_the_trumpet_strike_the_viol_523359/
26 december, nieuws Concertzender (webpage): https://www.concertzender.nl/early-music-festival2019-in-january/
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