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Vstop prost. 
Dogodke bomo izpeljali ob upoštevanju aktualnih dovoljenj in ukrepov za 
preprečevanje možnosti širjenja okužbe z virusom Covid-19 (pogoj PCT).
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Francoska pevka, instrumentalistka in odrska režiserka Anne Azéma je 
umetniška vodja ansambla The Boston Camerata in francoske zasedbe Aziman, 
ki jo je ustanovila leta 2005. Od študentskih dni se je intenzivno ukvarjala s 
pevskim repertoarjem srednjega veka in je cenjena kot karizmatična solo 
izvajalka. Prav tako je zelo iskana zaradi svoje ustvarjalne sposobnosti pri 
ustvarjanju in vodenju celotnih glasbenih produkcij različnih slogov in obdobij, 
tako za njene recitale kot za večje ansambelske programe v Evropi in ZDA. 
Trenutna diskografija Anne Azéma s 42 posnetki kot solistka (Grand Prix du 
Disque, nagrada Edison) vključuje pet zelo cenjenih solističnih recitalov. Odkar je 
leta 2008 prevzela umetniško vodenje zasedbe The Boston Camerata, je 
ustvarila serijo 16 novih odmevnih produkcij. Anne Azéma redno izvaja tudi 
recitale v spremstvu vielistke Shire Kamenn ali lutnjista Nigela Northa in svoje 
izvirne programe predstavlja občinstvu v Severni in Južni Ameriki, Evropi, na 
Bližnjem vzhodu in v Aziji. Njeno sodelovanje s Plesno skupino Tero Saarinen 
(Helsinki, Finska) pri programu zgodnjih ameriških pesmi je doživelo odličen 
odmev na treh celinah. Njena glasbeno-gledališka predstava, krstno izvedena 
leta 2007 (The Night’s Tale – Le Tournoi de Chauvency), ki temelji na francoski 
pripovedi iz 14. stoletja, se še vedno redno izvaja. Novembra 2014 je uredila, 
režirala in uprizorila Danielovo igro, ki je požela odlične kritike; predstava je bila 
uspešno ponovljena v letih 2017, 2018 in v začetku leta 2020. 
Med pedagoškimi dejavnostmi Anne Azéma so mojstrski tečaji, seminarji in 
rezidence na konservatorijih ter univerzah doma in v tujini. Objavljala je v 
znanstvenih in splošnih publikacijah. Leta 2011 jo je francoska vlada imenovala za 
vitezinjo umetnosti in leposlovja (Chevalier des Arts et des Lettres). Gospa Azéma je 
bila ugledna gostujoča profesorica na Univerzi v Oregonu leta 2012 in spet leta 
2020. Povabljena je bila na predavanja na Univerzo v New Yorku, Univerzo Harvard, 
Tehnološki inštitut v Massachusettsu, Univerzo Brandeis in Bostonski kolidž in 
univerzo ter je trenutno profesorica na Šoli za glasbo Longy pod okriljem 
Bardovega kolidža. Leta 2017 je prejela nagrado fundacije Saint Botolph v Bostonu. 
Njen drugi filmski nastop je prejel dve nagradi na Montréal FIFA (2014). Poučevala je 
na Fundaciji Cini v Benetkah (2015), Fundaciji Benetton v Trevisu (2016) ter na Scholi 
Cantorum v Baslu (2015). Novo sodelovanje Anne Azéma z založbo Harmonia 
Mundi je nastalo iz dveh programov zgodnje ameriške glasbe, ki jih je leta 2018 
naročila Pariška filharmonija. Novi projekt Harmonia Mundi, Hodie Christus Natus 
Est, bo izšel oktobra 2021. Anne Azéma trenutno zavzeto dela pri projektih 
zgodnjega gledališča za ansambel in »srednjeveško« kanadsko video igro. 

Fabio Accurso se kot lutnjist ukvarja tako z zgodovinskim repertoarjem kot tudi s 
sodobno in izvirno glasbo. Zdaj dela na duo projektu (lutnja in arabski ud, s 
Peppejem Frano) in na solo projektu z elektroniko v živo. V zadnjih 30 letih je 
redno nastopal z mnogimi zasedbami in bil aktiven član ter soustanovitelj skupin 
Accordone, Laboratorio ’600, Al Qantarah, Sarband, Janas in Dramsam. 
Koncertne dejavnosti so ga vodile po vsej Evropi, ZDA, na Japonsko in v Avstralijo. 
Nastopal je na številnih mednarodnih festivalih, kot so Accademia Chigiana, 
Siena, Istanbulski festival, Tokijski poletni festival, Festival Flanders, Festival stare 
glasbe v Utrechtu, Resonanzen na Dunaju, Dnevi stare glasbe v Regensburgu, 
Festival de Sablé. Kot lutnjist je sodeloval na številnih posnetkih z zgoraj 
omenjenimi skupinami. Kot solist je posnel integralna dela italijanskih 
renesančnih lutnjistov Hyerolama Ferrutia in Domenica Bianchinija. 

Altas undas

Ab joi et ab joven

Ab joi et ab joven

Bel m'es can vei
En un vergier

Toute soule

Pour conforter ma pesance
Estampie
L'on dit qu'amours
Toute soule
Ce fut en mai

Mon chant fenisc

Incipit Lamentatio
Planh en mort d'En Joan Cucanh
Mon chant fenisc

'Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura, 
che la dirita via era smarrita.'
Božanska komedija Danteja Alleghierija (1320), Pekel, Spev I

O Mens Cogita

'Quivi la ripa fiamma in fuor balestra, 
e la cornice spira fiato in suso,
che la riflete, e via da lei sequestra […]
Summa Deus clementiae nel seno
al grande ardore allora udii cantando... ' 
Božanska komedija Danteja Alleghierija, Vice, Spev XXV

Summae Deus clementiae

'e là m'apparve, si com egli appare
subitamente cosa che disvia
per meraviglia tutt'altro pensare, 
una Donna soletta, che i gia
cantando ed scegliendo fior da fiore
ond'era pinta tutta;a sua via.'  
Božanska komedija Danteja Alleghierija, Vice, Spev XXVIII

Retrowange novelle

'Cosi ricorsi acora alla dottrina
di colui, ch'abbelliva di Maria, 
come del sole stella mattutina.'
Božanska komedija Danteja Alleghierija, Raj, Spev XXXII

Ave Maris stella
O maria deu maire
Esperanza de tut ferms esperans

tekst: Raimbaut de Vacqueyras (12. stoletje)
glasba: Martim Codax (12. stoletje)

tekst: grofica iz Die (ok. 1140 – deloval do 1175)
glasba: neznani skladatelj
Bertran de Born (ok. 1140–1215)
tekst: neznani avtor
glasba: Guiraut de Bornelh (ok. 1165 – ok. 1211)

Thibault de Champagne (1201–1253)
neznani skladatelj (XIII)
neznani skladatelj (XIII)
neznani skladatelj (XIII)
Moniot d'Arras (ok. 1213–1239)

Canto Gregoriano
neznani skladatelj (1270)
tekst: Bertrand de Born (ok. 1140–1215)
glasba: po Guirautu Riquierju  (1230–1292)

 

Philippe le Chancelier (1160–1236)

 

 

Canto Gregoriano

 

  

Jacques de Cambrai  (XIII)

 

Gregorijanski koral
neznani skladatelj (12. stoletje)
tekst: Guilhem d'Autpol (ok. 1265–1270)
glasba: Martim Codax (12. stoletje)


