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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 trot-
seerde 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 uithoe-
ken 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 pen-
de hij omstreeks 1270 een prachtige 

Nederlandse vertaling neer. 
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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 re-
pertoire, 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 ar-
rangementen 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.
Gustavo Barrientos Wesselink  (17 september 2006) groeit op in een muzikaal gezin. Al van jongs af 
aan ontmoette hij gerenommeerde musici in de huiselijke kring die kwamen repeteren. Vanaf zijn 
6e startte hij met pianoles bij zijn moeder. Omdat hij over een mooie jongenssopraan beschikte 
werd dat al snel uitgebreid met zangcoaching. Tot aan zijn mutatie van zijn stem trad hij herhaalde-
lijk samen met zijn ouders op tijdens concerten, ook in het buitenland. 
Ondertussen vorderde hij gestaag met piano. Sinds zijn dertiende krijgt hij les van de vermaarde 
pianiste Eliane Rodrigues aan het conservatorium in Antwerpen. Tevens volgde hij masterclasses 
bij Marietta Petkova tijdens de International Masterclasses Apeldoorn 2021 en voorjaar 2022 bij de 
Russische pianiste Elina Margolina Hait aan het Duitse Phoenix Institut. Ook dat voorjaar mocht hij 
een recital verzorgen tijdens het Storioni-festival in Eindhoven. In januari 2023 zal hij, samen met or-
kest, het 23ste pianoconcert van W. A. Mozart spelen in de gote zaal van het zelfde muziekgebouw.
Gustavo studeert inmiddels aan het Jong Conservatorium van Antwerpen. Naast de pianolessen van 
Eliane Rodrigues volgt hij nu ook compositieles bij Alain Craens. 
Rodrigo Barrientos, is op allerlei gebieden werkzaam in de muziek. Als percussionist is hij als bege-
leider 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.



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 ge-
bracht. 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 aan-
eengesmeed 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.

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 inmid-
dels grotendeels klaar maar nog steeds melden zich geregeld gastborduur-
sters 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.

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 on-
dertitelingen. 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.
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