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Het internationaal gerenommeerde Vlaamse ensemble Zefiro Torna (°1996) 
brengt op een heel eigen wijze middeleeuwse, renaissance- en barokmuziek. 
Naast de historische uitvoeringspraktijk beoefend door uitstekende vocalis-
ten en instrumentalisten uit binnen- en buitenland heeft het ook aandacht 
voor cross-over met andere muziekgenres. Het ensemble neemt een aparte 
plaats in binnen het brede kunstenveld door zijn originele transdisciplinaire 
omgang met immaterieel en materieel erfgoed. Artistiek leider Jurgen De 
bruyn duidt hoe Zefiro Torna zich verhoudt tot dat erfgoed en licht aan de 
hand van enkele producties toe hoe de Gesamtkunst van Zefiro Torna tot 
stand komt. 

tekst Jurgen De bruyn

Vêtir l’idée d’une 
forme sensible
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Zefiro Torna, 20 jaar verklankt 
erfgoed
Onroerend erfgoed

Om de klanken van vroege vocale genres en de fascinerende 
timbres van oude muziekinstrumenten als cornetto, blok-
fluit, bazuin, luit, cister, klavecimbel, orgel, vedel en viola da 
gamba ten volle te kunnen ervaren, is een kwalitatieve akoes-
tische omgeving welkom. De relatie muziek versus de ruimte 
waarin ze beoefend wordt is natuurlijk veelomvattend en 
gerelateerd aan haar functie: van straatmuziek, muziek 
voor optochten, processies, ceremoniële gelegenheden tot 
kamer- of huismuziek, hofmuziek en religieuze muziek in 
hofkapellen, kerken, kloosters en abdijen. Gespecialiseerde 
oude-muziekfestivals of bepaalde programmatoren houden 
in mindere of meerdere mate rekening met het situeren van 
welbepaalde muziek in een tijdgebonden of stilistisch over-
eenkomstige context. 

Hoewel dit geen exclusieve voorwaarde is om de ‘oude mu-
ziek’ ten volle te ervaren, biedt dit voor uitvoerders en publiek 
toch een extra belevingswaarde. Die is veeleer van sugges-
tieve aard, omdat de meeste van deze historische gebouwen, 
net zoals de muziek, vanzelfsprekend maar afspiegelingen zijn 
van een welbepaald verleden, gemuteerd doorheen de tijd en 
soms verworden tot neostijl. Talloze kerken in Vlaanderen 
– waaronder de Sint-Carolus Borromeuskerk of de Sint-
Pauluskerk te Antwerpen, de Sint-Pieterskerk te Leuven, de 
Abdijkerk te Grimbergen, de Begijnhofkerk van Sint-Truiden, 
de Sint-Annakerk te Brugge of het ‘Breugelkerkje’ van Sint-
Anna-Pede – bieden een mooie akoestiek, een passend tijds-
kader én decorum voor oude-muziekensembles. Een aantal 
historische locaties zijn intussen omgevormd tot concertlo-
catie of kunstencentrum. De Augustinuskerk in Antwerpen, 
ziekenzalen van De Bijloke in Gent, de Predikherenkerk te 
Leuven, de Jezuïetenkerk van Lier, de Academiezaal van Sint-
Truiden en de Minderbroederskerk te Mechelen behoren tot 
het domein waar Zefiro Torna vaak speelt. In het verlengde 
hiervan liggen de operahuizen van Antwerpen en Gent en 
oude stadstheaters als de Minardschouwburg te Gent en de 
stadsschouwburgen van Mechelen, Leuven en Brugge.

Het ensemble Zefiro Torna is gehuisvest in Mechelen, de 
stad waar het gedurende meer dan tien jaar een nauwe band 
mee heeft opgebouwd. Het ensemble concerteert er in tal van 
historische locaties, zoals de Sint-Romboutskathedraal, de 
Begijnhofkerk, de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, de 
Hanswijkbasiliek en het Hof van Savoye of huidige gerechts-
hof, en werkt samen met de diensten van het stadsmuseum 
Hof van Busleyden en met de Koninklijke Manufactuur De 
Wit.

De concerten in andere regio’s en landen als Frankrijk, 
Nederland, de Baltische Staten, Polen, Slovenië, Tsjechië, 
Spanje, Italië, Zwitserland, Duitsland of Oostenrijk vinden 
zo goed als uitsluitend plaats op historische locaties. Deze 
variëren van historische paleizen als het Slot Sanssouci 
in Potsdam of het Paleis van de Groothertog van Litouwen 
tot talloze kerkgebouwen als de abdijkerk Grosscomburg 
in Schwäbisch Hall, de Arminiuskerk in Rotterdam of sites 
zoals de abdijruïne van Villers-la-Ville in Wallonië en histo-
rische concerthuizen als het Concertgebouw Amsterdam of 
het Konzerthaus Berlin.

Roerend erfgoed

Het bespelen van oude blaas-, snaar- of toetsinstrumenten 
vergt een doorgedreven studie. Als oude-muziekbeoefenaar 
kom je letterlijk fysiek in aanraking met de geschiedenis. 
De meeste professionele muzikanten die gefascineerd raken 
door de historische uitvoeringspraktijk vertrekken in hun 
muziekstudie vanuit een ‘klassiek’ instrument als gitaar, 
viool, piano of fluit; om dan op zoek te gaan naar de res-
pectievelijke voorgangers. De geschiedenis van een piano 
bijvoorbeeld voert terug naar een pianoforte, klavecim-
bel, virginaal, spinet, of zelfs de middeleeuwse variant: het 
plectrum-clavisimbalum. Van een doorgedreven, complexe 
en geïndustrialiseerde hamertechniek naar een meer pri-
maire tokkeltechniek. Doorheen de geschiedenis ontdekken 
we continu transformatie en variatie van vorm, mechaniek, 
gebruikte houtsoorten, soort van snaren, etc. Als musicus 
word je dan ook geconfronteerd met een hele evolutie in de 
organologie of instrumentenbouw: elke tijdsperiode heeft 
haar specifieke instrumentarium afhankelijk van de muzi-
kale vereisten, gangbare esthetiek of stijl en ook van de pro-
ductionele mogelijkheden.

 ■ Foto links: Geïnspireerd door historische omgevingen en bouwwerken, picturale kunst, geschriften, oude gebruiken en rituelen, mythes en 
legendes heeft Zefiro Torna nog heel wat toekomstige plannen waarbij het in dialoog treedt met materieel en immaterieel erfgoed. Op de foto: 
campagnebeeld van Lassus Grand Cru © Zefiro Torna, 2017. Foto: Athos Burez
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Door het bestuderen van vroege iconografie 
en historische traktaten, het consulteren van 
vakliteratuur en -tijdschriften en internet-
fora, en het gebruik van moderne technieken 
als röntgenonderzoek verfijnen deze bouwers 
hun kunde.

5faro | tijdschrift over cultureel erfgoed | 10 (2017) 1



Waar het bij middeleeuwse speelmannen, trouvères en trou-
badours gebruikelijk was om als uitvoerder je instrumenten 
zelf te bouwen, evolueerde deze kunde al snel tot een zelf-
standig ambacht en maakten ‘luitslagers’, orgelbouwers, 
en bouwers van strijk- of blaasinstrumenten deel uit van 
aparte gilden. Ze concentreerden zich in illustere families als 
Stradivarius of vormden scholen en centra zoals die van de  
vioolbouw in Cremona. Een moderne uitvoerder doet meestal 
een beroep op gespecialiseerde bouwers die zich verdiepten 
in de kunst van de instrumentenbouw. Door het bestuderen 
van vroege iconografie en historische traktaten, het consul-
teren van vakliteratuur en -tijdschriften en internetfora, en 
het gebruik van moderne technieken als röntgenonderzoek 
verfijnen deze bouwers hun kunde. Verder bestaan er oplei-
dingscentra, zoals in Vlaanderen de hogeschoolopleiding 
ILSA (Internationale Lutherie School Antwerpen). Ook be-
langrijke instrumentencollecties en bibliotheken van musea 
als het Muziekinstrumentenmuseum Brussel (MIM) of het 
Musée de la Musique in Parijs vormen een bron van kennis.

Het bespelen van deze ‘oude’ instrumenten is een heel an-
dere kwestie. Samen met de revival van de oude muziek in de 
jaren 1960-1970 met figuren als Gustav Leonhardt en Nicolas 
Harnoncourt, of dichter bij ons Philippe Herreweghe, 
Paul Van Nevel, de familie Kuijken, René Jacobs en Jos Van 
Immerseel, ontstaat een levendige uitvoeringspraktijk waar 
jonge generaties zangers en instrumentalisten nog steeds de 
vruchten van plukken. Al snel concentreert de kennis over de 
oude-muziekpraktijk zich in hooggespecialiseerde opleidin-

gen als de Schola Cantorum Basiliensis in Zwitserland of de 
afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium 
Den Haag. Ook onze Belgische conservatoria hebben, zij het 
minder ontwikkeld, een sectie oude muziek. Vanuit deze op-
leidingen leren studenten naast het bespelen van de instru-
menten of het beoefenen van vroege zangtechnieken ook om 
te gaan met het lezen van oude-muzieknotaties in facsimile’s 
en vroege drukken. Hiermee komt de studie in het vaarwater 
van de musicologie.

Aan de producties van Zefiro Torna gaat veelal ook een muziek-
wetenschappelijk traject vooraf. Als artistiek leider verricht 
ik een deel van mijn research naar oorspronkelijke drukken 
van oude muziek, musicologische uitgaves of naslagwerken 
in de afdeling Musicologie van de Universiteitsbibliotheek 
van de KU Leuven (faculteit Letteren en Wijsbegeerte). De 
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 ■ Ensemble Zefiro Torna. © Zefiro Torna, 2009. Foto: Lieven Dirckx

Vanuit deze opleidingen leren studenten 
naast het bespelen van de instrumenten of 
het beoefenen van vroege zangtechnieken ook 
om te gaan met het lezen van oude-muziek-
notaties in facsimile’s en vroege drukken.

Scan de afbeelding met de 
ErfgoedApp (cf. p. 3): Bekijk de trailer 
van de Zefiro Torna-productie 
‘Champions des Dames’.
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Koninklijke Bibliotheek van België en de bibliotheken van de 
diverse conservatoria in België bieden ook heel wat bronma-
teriaal. Het ensemble staat voor zijn onderzoek bovendien 
in contact met musicologen wereldwijd en met onderzoeks-
centra als de Alamire Foundation en het Centre d’Etudes 
Supérieures de la Renaissance in het Franse Tours.

IMMATERIEEL versus MATERIEEL erfgoed

Zefiro Torna heeft, naast de opgebouwde expertise rond de 
historische uitvoeringspraktijk, een aparte visie ontwikkeld 
over het omgaan met muzikaal erfgoed. Het reflectieluik be-
perkt zich niet tot louter muzikale aspecten maar leidt tot 
bevraging van en interactie met andere wetenschappen en 
kunstdisciplines. Een idee, symbool of allegorie ligt veelal 
aan de grondslag of vormt het vertrekpunt van een voor-
stelling. In deze spiegelt ze zich aan de laatnegentiende- en 
vroegtwintigste-eeuwse kunststroming van het symbo-
lisme, die later uitmondt in de Sezession in München, Berlijn 
en Wenen. Volgens het adagium van de Franse symbolist Jean 
Moréas, “Vêtir l’idée d’une forme sensible”,1 wil Zefiro Torna 
zinnebeeldige voorstellingen maken die de – raadselachtige 
– samenhang der dingen openbaren of suggereren. Waar 
verleden en heden in dialoog gaan in een mix van ideeën en 
verschillende artistieke uitdrukkingswijzen. De beschrijving 
van enkele realisaties uit het oeuvre van Zefiro Torna licht de 
werkwijze en filosofie van het ensemble toe.

Odeo

De productie Odeo ging in première in augustus 2012 tijdens 
het oude-muziekfestival Laus Polyphoniae te Antwerpen. Het 
is een voorbeeld van hoe er achter een object, in dit geval een 
historisch boek, een hele wereld schuilt en op welke wijze 
hieruit een voorstelling ontstaat.

Antonio Molino, pseudoniem Manoli Blessi, was dichter, 
componist en theatermaker in het 16e-eeuwse Venetië. In 
1564 verscheen zijn Il primo libro delle Greghesche, een uitzon-
derlijke muziekcollectie. Naast erotische liederen, lofdich-
ten voor zangeressen en parodieën op de poëzie van Petrarca 
en Bembo, bevat de liedverzameling ook treurzangen op 
het overlijden van de grote Vlaamse renaissancecomponist 
Adriaen Willaert die werkzaam was in Venetië. Voorname 
toondichters als Andrea Gabrieli en de naar Italië uitgeweken 
Vlamingen Cipriano de Rore en Giaches de Wert benaderden 
deze bonte verzameling met evenveel muzikale zin voor vari-
atie. De bundel werd voor het eerst grondig bestudeerd door 
Katelijne Schiltz, Vlaamse musicologe en professor aan de 
Universiteit van Regensburg. Ze legde haar onderzoeksma-
teriaal voor aan Zefiro Torna, dat besliste het materiaal te 
ontsluiten.

Nu eens refereren de greghesche aan eenvoudige, volkse gen-
res, dan weer leunen ze aan bij het verfijnde Italiaanse madri-
gaal, gefundeness Fressen voor het ensemble zeg maar. De taal 
vergde een andere aanpak. Molino schreef zijn poëzie in de 

 ■ De productie Odeo is een voorbeeld van hoe er achter een object, in dit geval een historisch boek, een hele wereld schuilt en op welke wijze hieruit 
een voorstelling ontstaat. Op de foto: voorstelling in de Augustinuskerk Antwerpen. © Zefiro Torna, 2012. Foto: Stef Boey
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zogenaamde ' lingua greghesca': een kunstmatige mengeltaal 
van Venetiaanse en Griekse dialecten. Een van de zangers, 
een Venetiaan en expert in historische talen en dialecten, 
werd ingezet als taalcoach. De muziek verscheen in 2008 op 
cd en werd opgenomen in de octogonale Academiezaal in 
Sint-Truiden (een mooi toeval, blijkt later). Intussen doken 
er meer onderzoekselementen op en verschenen er weten-
schappelijke artikels2 die de dikwijls burleske inhoud van 
Blessi’s teksten koppelen aan activiteiten die plaatsvon-
den in de achthoekige Odeozaal van het palazzo Cornaro in 
Padua. Deze 16e-eeuwse accademia, met haar centrale ruimte 
en aanpalende salons, was een vrijplaats voor filosofische 
causerieën, toneeluitvoeringen en commedia dell'arte.

In 2012 trok Zefiro Torna het experiment door en deed het 
een beroep op de historische dansspecialiste Sigrid T’Hooft. 
De oorspronkelijke concertante voorstelling kreeg een  
theatrale pendant met renaissancedans en commedia del-
l’arte door een Pulcinella en zijn principessa.

Plus nulz Regretz

“In de zinnebeeldige voorstelling Plus nulz Regretz refere-
ren polyfone muziek en tekstuele en visuele symboliek aan 
de complexe leefwereld van landvoogdes Margareta van 
Oostenrijk. Die bestaat uit een matrix van familiebanden, 
politieke strategieën, vrouwelijke macht en rolmodellen, 

wetenschap, religie en devotie, fortuin en fatum, naturalia, 
kunst en vermaak. Als dochter van keizer Maximilaan van 
Oostenrijk en Maria van Bourgondië, zus van aartshertog 
Filips de Schone en tante van de toekomstige keizer Karel 
V, leidde Margareta een bewogen leven dat vier verlovin-
gen, drie echtgenoten, twee geconsumeerde huwelijken 
en één doodgeboren kind telde. Niet lang voor Margareta’s 
aankomst aan het prestigieuze Hof van Savoye – waar ze 
zou trouwen met Philibert van Savoy – werd het chanson-
nier Ms Brussel 11239 samengesteld, ook wel ‘le petit album de 
Marguérite d’Autriche’ genoemd. 

Margareta’s persoonlijke album, BrusBR 228, ontstond nadat 
ze niet langer heerseres was en sluit nauw aan bij haar in-
dividu en privésfeer. Het bevat chansons, motet-chansons 
en kleinschalige Latijnse werken van de meest prominente 
hofcomponisten als Pierre de la Rue, Alexander Agricola, 
Marbriano de Orto en Gaspar van Weerbeke. De teksten van 
deze chansons, waarvan Margareta er enkele zelf schreef, re-
flecteren meestal de gevoelens en melancholische staat van 
een ongelukkige liefde. Muziek wordt afgewisseld met frag-
menten uit de Epîtres de l’amant vert, een allegorie van hof-
biograaf Jean Lemaire de Belges waarin hij zijn hoofse liefde 
voor zijn meesteres uitdrukt via de bek van Margareta’s le-
vensgezel: een papegaai die ze van haar moeder erfde. Op 
burleske wijze getuigt deze van haar liefdesleven en gedraagt 
zich pedant als jaloerse minnaar.”3 Zo luidt de program-
maomschrijving van Plus nulz Regretz, een multidisciplinaire 
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 ■ Met de voorstelling Heremiet nam Zefiro Torna in 2016 het zogenaamde Heremieten-drieluik van Bosch als uitgangspunt. Op de foto: voorstel-
ling in CC Mechelen. © Zefiro Torna, 2016. Foto: Anna Van Aerschot
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productie die in première ging in het kader van de feestedi-
tie van Laus Polyphoniae in 2015. Het festival had als topic de 
verluchte muziekhandschriften uit het atelier van de vroeg-
zestiende-eeuwse kopiist Petrus Alamire. Naast concertuit-
voeringen, lezingen, publicaties en een tentoonstelling in de 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen organiseerde 
Laus Polyphoniae een internationaal symposium waar Jurgen 
De bruyn als gastspreker werd uitgenodigd.

Tien jaar eerder ontwikkelde het ensemble al een concertante 
versie van dit programma in het kader van het stadsfestival 
Stad in Vrouwenhanden te Mechelen met als thematiek de 
twee Margareta’s (van Bourgondië en van Oostenrijk). Het 
concert vond toen plaats in het Hof van Savoye, het voor-
malige paleis van Margareta van Oostenrijk. In zijn vooron-
derzoek raakte Jurgen De bruyn in contact met de erudiete 
Margareta-specialiste Marguerite Debae4, die hem in ‘fysiek’ 
contact bracht met het liedboek BrusBR 228 dat zich in de 
manuscriptenafdeling van de Koninklijke Bibliotheek van 
België bevindt. Het liedboek met zijn visuele symboliek en 
biografische verwevenheid met het personage van de land-
voogdes opende een luik naar een hele tijdcontext. Het sti-
muleerde om ook de codes te ontcijferen die men aantreft in 
andere verluchte handschriften, wandtapijten, juwelen en 
kledij, gebedenboeken, besloten hofjes en relieken. 

Voor de gereviseerde versie van 2015 gaf het ensemble de op-
dracht aan de internationaal gerenommeerde kunstenares 
Anne-Mie Van Kerckhoven om een hedendaags werk te cre-
eren geïnspireerd door deze symboliek. Van Kerckhoven is 
sinds lang gefascineerd door de representatie van vrouwen-
beelden in diverse media. De collagetechniek en de expliciete 
beeldtaal die ze hanteert in het iconostatisch kunstwerk, dat 
deel uitmaakt van de voorstelling Plus nulz Regretz, laten toe 
mentale denkprocessen visueel te sturen en dragen bij tot de 
totaalkunst van het ensemble Zefiro Torna.

Heremiet

In het zog van ‘Jheronimus Bosch 500’ creëerde Zefiro Torna 
in 2016 de productie Heremiet. De voorstelling nam het zo-
genaamde Heremieten-drieluik van Bosch als uitgangspunt. 
Het enigmatische schilderij maakt deel uit van de collectie 
van de Galleria dell’Accademia te Venetië en viel recentelijk 
te bewonderen in de tentoonstelling in ’s-Hertogenbosch.  

Jeroen Bosch’s ‘Heremietentriptiek’ dankt haar naam aan de 
drie kluizenaars die op de panelen zijn afgebeeld. Centraal 
zit de heilige Hiëronymus, in meditatie verzonken tegen-
over een crucifix. Achter hem, op het linkerluik, wordt Sint-
Antonius door demonen belaagd in een donker brandend 
landschap. Voor hem, op het rechterluik, knielt Sint-Egidius, 
biddend naast een hinde in een haast idyllisch tafereel. 
Volgens Boschkenner Charles de Tolnay symboliseren de 
drie heiligen de 'drie stadia van de mystieke verheffing van de 
ziel', zoals dit beschreven wordt in het Boec der hoechster wae-
rheit van de Zuid-Nederlandse mysticus Jan van Ruusbroec.5

Zefiro Torna gaf de opdracht aan germanist, zenpriester en 
theatermaker Tom Hannes om een filosofisch en poëtisch 
antwoord te formuleren op deze vraag: Hiëronymus lijkt wel 
opgehangen te zijn, in een moment tussen duistere waanzin 

en heldere sereniteit. Is dit de plaats van de mens? Tussen 
hemel en hel? Hoe overleeft de mens zo’n spanning zonder 
ten onder te gaan? Hoe floreert hij in de woestijn, starend 
naar een icoon waarvan hij af en toe niet meer weet wat het 
ook alweer betekent? 

Tom Hannes deelde de scène met Jurgen De bruyn en Mauro 
Pawlowski. Vanuit hun eigen muzikale traditie en persoon-
lijke universum brachten zij een muzikale vertaling van de 
triptiek, binnen een auditief landschap gecreëerd door kun-
stenaar Timo Van Luijk. Woordkunst vermengde zich met ri-
tuele Byzantijnse gezangen, barokke luitklanken, avantgar-
distisch gitaarspel, soundscapes en electronics geïnspireerd 
door muziek uit het befaamde Gruuthuse-handschrift en van 
componisten als Johannes Ockeghem, Johannes Hieronymus 
Kapsberger, Nicolo Bononi, Léo Ferré en Mauro Pawlowski.

Deze productie maakte duidelijk hoe materieel erfgoed, in 
dit geval een enigmatisch vroeg-renaissancistisch kunst-
werk, de instigator kan zijn van een actueel artistieke oe-
fening, en hoe een aloud thema onze (moderne) geest kan 
prikkelen.

Ontroerend erfgoed

De variaties die het ensemble ontwikkelt rond materieel en 
immaterieel erfgoed lijken eindeloos. Een summiere dwars-
doorsnede van het repertorium illustreert dit. De installatie/
performance Ecce Homo (2009) baseerde zich op het werk van 
Caravaggio, de fysionomische inzichten van Giambattista 
della Porta en de antieke temperamentenleer. Ter gelegenheid 
van de tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang en in coproduc-
tie met muziektheaterhuis Pantalone, het Ros Beiaardcomité 
en de Stad Dendermonde creëerde Zefiro Torna in 2010 de fa-
milievoorstelling Te Ros! In deze voorstelling kwam de sage 
van het Ros Beiaard en de vier Heemskinderen weer tot leven 
in een virtuoos spel van muziek, video en ridderepiek. 

In 2011 stond een hedendaags kunstwerk van de Argentijnse 
schilder José Alberto Marchi in relatie tot de muzikale uit-
voering van Les Champions des Dames, met muziek van com-
ponisten uit de omgeving van Filips de Goede. Marchi laat 
zich voor zijn installatie Tierra Celeste – unity in duality inspi-
reren door het werk Van seven manieren van heiliger minnen 
van de 13e-eeuwse Brabantse mystieke schrijfster Beatrijs 
van Nazareth en gaat een visuele dialoog aan met de icono-
grafie van Rogier van der Weydens Kruisafneming.
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Het liedboek met zijn visuele symboliek en 
biografische verwevenheid met het perso-
nage van de landvoogdes opende een luik 
naar een hele tijdcontext. Het stimuleerde om 
ook de codes te ontcijferen die men aantreft 
in andere verluchte handschriften, wand-
tapijten, juwelen en kledij, gebedenboeken, 
besloten hofjes en relieken.
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 In december 2012 deelde Zefiro Torna het podium van kun-
stencentrum NONA met het theatergezelschap Abattoir 
Fermé. In Apocalypso werd het publiek tijdens groteske 
en genereuze avonden getrakteerd op La ballade du Grand 
Macabre van de avantgardistische Belgische auteur Michel de 
Ghelderode. In juni 2013 bracht Zefiro Torna in samenwer-
king met de gregoriaanse zanggroep Psallentes een uniek 
programma rond de Servaaslegende volgens minnezanger 
en dichter Hendrik Van Veldeke in opdracht van de Dag van 
de Oude Muziek te Alden Biesen. 

Zefiro Torna heeft nog heel wat toekomstige plannen 
waarbij het in dialoog treedt met erfgoed, zij het materi-
eel of immaterieel. Het zal een actieve rol spelen in het tra-
ject ‘Vlaamse Meesters’ dat opgezet wordt door Toerisme 
Vlaanderen. Samenwerkingen met erfgoedpartners als 
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, de Alamire Foundation 
en Resonant zullen resulteren in een veelzijdig programma-
aanbod. Nieuwe concepten worden bedacht rond de jaarthe-
ma’s ‘Rubens en tijdgenoten 2018’, ‘Breugel 2019’ en ‘Het 
Lam Gods/de Vlaamse primitieven 2020’. Geïnspireerd door 
historische omgevingen en bouwwerken, picturale kunst, 
geschriften, oude gebruiken en rituelen, mythes en legen-
des ontstaan nieuwe zinnebeeldige voorstellingen in een hy-
bride mix van muziek, visuele kunsten en theater.

Nomen est omen. De woorden “Zefiro torna” vormen de 
aanhef van het gedicht ‘CCCX’ uit de Canzoniere van de 
14e-eeuwse renaissancedichter en humanist Francesco 
Petrarca. De naam drukt op allegorische wijze uit hoe 
de mythologische god van de westenwind Zephyrus er 
ieder jaar weer in slaagt de barre winter te verdrijven 
en de lente in gang zet. De goden zijn verblijd, nimfen 
dansen, beekjes stromen en elk creatuur biedt de liefde 
eer. Zoals het gedicht een inspirerend thema vormt voor 
heel wat dichters, componisten en kunstenaars uit de 
renaissance en de barok, zo hoopt het ensemble ook zijn 
publiek te beroeren, ontroeren en imaginair te vervoe-
ren met een zich immer vernieuwende blik op erfgoed.

Jurgen De bruyn is artistiek leider van muziekensemble Zefiro Torna, Mechelen.
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 ■ Zefiro Torna creëerde in 2010 
de familievoorstelling Te Ros! 
In deze voorstelling kwam 
de sage van het Ros Beiaard 
en de vier Heemskinderen 
weer tot leven in een spel van 
muziek, video en ridderepiek. 
Op de foto: voorstelling in CC 
Dendermonde. 
© Zefiro Torna, 2010. Foto: 
Goele Van Roy
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