Mirjam Wesselink de Barrientos, sopraan, begon haar muziekstudie op de piano aan het Sweelinck

Conservatorium van Amsterdam en sloot deze met goed gevolg af met hoofdvak zang aan de Hoge
School van de Kunsten Utecht. Zij studeerde bij Marianne Blok (techniek en opera) en Hanneke Laméris
(lied interpretatie). Opera-Masterclasses volgde ze o.a. bij Mia Besselink en Christina Deutekom.
Zij legde zich toe op de vertolking van Spaanstalige liederen en het Italiaanse klassieke repertoire, muziek met welke zij van jongs af aan vertrouwd was en waarmee zij meerdere
malen optrad in het Concertgebouw van Amsterdam en voor de landelijke radio en televisie.
Haar discografie omvat o.a. CD “Caminante”,voor welke zij de oud-Spaanse liederen van Federico
García Lorca arrangeerde voor zang, viool en piano en, CD “Barcarola”, eveneens met een aantal arrangementen van haar hand, ditmaal op de “Bel Canto” liederen van Rossini en Donizetti voor zang,
gitaar en contrabas. En natuurlijk, samen met Romancero, de CD “Het lied van Roelant” voor welke
zij uit de slechts enkele muziekfragmenten die van het Roelandslied bewaard zijn gebleven een
theatraal muziekspektakel creëerde.
Harjo Neutkens, luitist, begon al op jonge leeftijd met muziek maken, tekenen en schilderen. Na het
voltooien van zijn studie aan de academie voor beeldende kunsten Sint Joost te Den Bosch ging hij
muziekwetenschappen studeren aan de Universiteit van Utrecht. Meer en meer werd hij daar de wereld van de polyfonie uit de renaissance ingezogen. Het inspireerde hem zodanig dat hij besloot om
zich professioneel toe te gaan leggen op het bespelen van de luit en aanverwante tokkelinstrumenten.
Achtereenvolgens studeerde hij luit bij de luitisten David van Ooijen in Eindhoven en bij Toyohiko
Satoh in Den Haag en nam deel aan diverse masterclasses van vooraanstaande luitisten. Sindsdien
heeft Harjo als continuospeler met vele ensembles, orkesten, solisten, koren en opera gezelschappen gespeeld in Nederland en in het buitenland en heeft hij meegewerkt aan vele CD, radio en
televisieproducties. Naast zijn werk als musicus is hij actief als beeldend kunstenaar. In 2015 was
Neutkens’ werk ‘Genesis 2, The Deities’ een van de zeven genomineerde werken voor de Astronomie
en Kunst prijs van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Werk van Neutkens
bevindt zich in verschillende collecties in binnen- en buitenland.
Rodrigo Barrientos, is op allerlei gebieden werkzaam in de muziek. Als percussionist is hij als begeleider van oude muziek ensembles actief in projecten in onder meer Duitsland en Frankrijk en trad
hij op in Utrecht en het Concertgebouw van Amsterdam. Als producent verzorgt hij klassieke CD
producties van musici om hem heen en in opdracht van derden. Als organisator is hij mede oprichter
van het muziek productie-huis Barav Music waar hij thematische programma’s en projecten voor
grote en kleine podia in binnen- en buitenland uitwerkt.
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Floris ende Blancefloer
Een liefdesroman met Oosterse pracht & het tapijt van Assenede

Muzikaal-theatrale vertelling van dit
eeuwenoude en wijd verspreide liefdesverhaal dat lange tijd Europa en omstreken in zijn greep hield. Het vertelt over
Floris die de wereld trotseerde en doorkruiste voor zijn geliefde Blancefloer. Als
kinderen groeiden ze samen op aan het
hof: hij, een jonge kroonprins van Moorse
afkomst en zij, de mooie dochter van
een christelijke slavin. Het verhaalt van
een verboden liefde die toch mogelijk
werd, gedreven door volharding, pijn en

smart en boven alles: door elkaars liefde
en hartstocht. Bezongen door vele dichters, verspreid door troubadours tot in de
verste uithoeken van de toen bekende
wereld, kwam dit Karolingisch verhaal,
op een goede dag in de Middeleeuwen,
als Franse romance onder de ogen van
Diederic van Assenede. Als klerk en vertaler aan het grafelijk hof van Vlaanderen
pende hij omstreeks 1270 een prachtige Nederlandse vertaling neer.
(In 2020 is dit dus 750 jaar geleden.)

Onafhankelijk van Romancero en zonder het van elkaar te weten was in het
Vlaamse Assenede een groep gepassioneerde borduursters eveneens aan de
slag gegaan met ditzelfde verhaal van hun beroemde “dorpsgenoot”. Onder
de vlag van de heemkundige kring VZW Hallekin waren zij, in de rijke traditie
van de Vlaamse tapisserie, in 2015 begonnen met het vervaardigen van een
immens wandtapijt van circa 100 meter lengte bestaande uit meer dan 90
kleurrijk geborduurde doeken die het verhaal uitbeelden. Het tapijt is inmiddels grotendeels klaar maar nog steeds melden zich geregeld gastborduursters uit binnen- en buitenland uit enthousiasme over het project. Zo is H.M.
Koningin Paola op bezoek geweest en heeft samen met een hofdame aan
enkele panelen geborduurd.

Gefascineerd door zijn vertelling is Ensemble Romancero op zoek gegaan naar
muzikale overleveringen van dit verhaal en volgde daarbij sporen die leidden
naar Noord Afrika, Griekenland, Spanje en Duinkerken. Vluchtende Sefarden
hadden destijds zelfs Spaanse versies tot diep in Marokko en Klein-Azië gebracht. Dit heeft een scala aan Spaanse overleveringen nagelaten, ieder met
zijn eigen kenmerkende melodie, beïnvloed door de regio en omgeving waar
zij werden bezongen. Een aantal Sefardische fragmenten keren terug in de
voorstelling, als “leitmotiv” en oriëntaalse toets. Ze worden niet alleen aaneengesmeed met Vlaamse liedversies uit Duinkerken en de meer noordelijke
Nederlanden, ze kleuren deze ook. Tezamen met de componenten uit het
verhaal van Diederic van Assenede ontstond zo een meeslepende en theatrale
voorstelling waarin, in een afwisseling van zang en gesproken voordracht, van
Assenedes vertelling als een oosters sprookje herleeft.
Sopraan : Mirjam Wesselink
Luit: Harjo Neutkens
Percussie & Voordracht: Rodrigo Barrientos
Muziek: Mirjam Wesselink

Decor: Projectie Tapijt van Assenede
Regie: Lavínia Freitas Vale Germano
Toneelbeeld: Vincent van Ojen

Enthousiast over elkaars projecten is er een samenwerking ontstaan met als
resultaat een muzikale en theatrale voorstelling waarbij tijdens de uitvoering
op passende wijze de gefotografeerde taferelen worden geprojecteerd. Het
verhaal komt met dit decor door meerdere zintuigen tot zijn recht, zeker
omdat de bezoeker het verhaal nu goed kan volgen door de bijgevoegde ondertitelingen. Een selectie van de taferelen wordt op de dag van het optreden
op locatie tentoongesteld. Dit geeft een dergelijke uitvoering de mogelijkheid
om een breder publiek aan te trekken, door de uitvoering te transformeren tot
een unieke beleving. Uniek, omdat de doeken enkel voor en na de voorstelling
tentoongesteld worden en een “beleving”, omdat de projectie het toelaat om
details, overgangen en samenhang te tonen tezamen met live muziek.

