Uitgave nieuwe CD Ute Kreidler (sopraan) en trio NECTAR
Hildegard von Bingen verliet op 17
september 1179 de aardse wereld. Tijdens
haar leven was zij onder meer actief op het
gebied
van
religie,
kosmologie,
wetenschappen, filosofie, compositie en
muziekbeoefening, poëzie en plantkunde.
Haar gedachtengoed is echter tot in de
huidige tijd levend gebleven en is voor velen
een bron van tijdloze en universele kennis en
inspiratie.
Hiervan getuigt ook de cd “Vijf Gebeden”,
van de uitvoerende musici Ute Kreidler sopraan en trio NECTAR, bestaande uit:
Nicole Schmaloer - (alt-) dwarsfluit,
Jacqueline van Koolwijk – orgel en piano, Percusiem – percussie-instrumenten.
De muziek op de cd is geheel geïnspireerd door Hildegard von Bingen en verschijnt op 17
september 2018.
Jacqueline van Koolwijk componeerde, geïnspireerd door vijf afbeeldingen uit
“Scivias“ (“Wisse die Wege”), het eerste theologische visioenenboek van Hildegard von
Bingen, “Vijf Gebeden” voor orgel, bestaande uit de delen: Vertrouwen, Kracht,
Onderscheidingsvermogen, Verlossing en Licht.
Deze korte indringende orgelwerken vormen de rode draad binnen de muziek op de cd en
worden afgewisseld met composities van von Bingen en meditatieve improvisaties van het
trio NECTAR. (O frondens virga, O quam mirabilis, Caritas abundat in omnia, Lux aeterna,
De Spiritu Sancto.)
Doordrongen van de kracht van de liederen van Hildegard von Bingen en van de
afbeeldingen behorend bij haar visioenen, ontvouwde zich de op cd opgenomen muziek
spontaan en in het moment. De klanken zijn verstillend, ruimte gevend, energiek, beweeglijk
en meditatief.
Door de synergie van de warme, heldere stem van Ute Kreidler met het subtiele spel van
NECTAR, kan de luisteraar muziek en afbeeldingen van Hildegard von Bingen op een nieuwe
en diep doorleefde manier ervaren.
Luisterfragmenten en meer informatie:
https://www.spirit-antiqua.de/de/weitere-projekte/nectar-inner-silence/
Kosten: €15 incl. BTW, excl. verzendkosten
De cd is verkrijgbaar via:
 Spirit Antiqua - https://www.spirit-antiqua.de/de/cds/
 Amazon.de - https://www.amazon.de (Hildegard-Bingen-Inspiration-Kreidler-InnerSilence)
 Vrije Klanken - info@vrijeklanken.nl / 0487-511568.

Meditative improvisation - Songs by Hildegard von Bingen
Inspired by five pictures from “Scivias" (“Know the Ways“) the first theological vision book by
Hildegard von Bingen, the composer Jacqueline van Koolwijk created "Vijf Gebeden" on
organ.
These short and forceful organ songs form the common thread in the joint project of the trio
"Nectar – Inner Silence" and the singer Ute Kreidler.
The meditative improvisations of the trio interweave with the far-sweeping melodic lines of
the original songs of Hildegard von Bingen.
The music of the trio Nectar unfolds spontaneously and entirely at the moment: quiet,
space-giving, energetic, flexible - spirited meditative.
Meditative Improvisation - Gesänge der Hildegard von Bingen
Inspiriert von fünf Bildern aus “Scivias” (“Wisse die Wege”), dem ersten theologischen
Visionsbuch der Hildegard von Bingen, schuf die Komponistin Jacqueline van Koolwijk “Fünf
Gebete“ für Orgel.
Diese kurzen und eindringlichen Orgelwerke bilden den roten Faden im gemeinsamen
Projekt des Trios "Nectar – Inner Silence" und der Sängerin Ute Kreidler.
Die meditativen Improvisationen des Trios verweben sich mit den weit ausschweifenden
Melodielinien der Originalgesänge der Hildegard von Bingen.
Die Musik des Trios Nectar entfaltet sich dabei spontan und ganz dem Moment überlassen:
still, raumgebend, energisch, beweglich - lebendig meditativ.
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