Musicantiga
Musicantiga består af musikere med klassisk og folkemusikalsk baggrund, der deler en
fælles interesse for historisk musik. Ensemblet er opstået blandt musikere, der har optrådt til
en lang række historiske arrangementer i mange år. Udover musik, kan vi i forbindelse med
koncerter fortælle om musikkens historiske baggrund og om instrumenterne, der bl.a.
inkluderer drejelire, fløjter, fedel, mauracho og tromme. Vi har base i Aarhus, men vi deltager
gerne i projekter over hele landet og i udlandet.
Ensemblet består ved en normal koncert af 7-8 musikere. Koncerten består af musik fra
albummet Sommerfugl samt eventuel øvrig middelalder- og renæssancemusik efter ønske.
Se eksempel på et program for en koncert på 50-60 minutter på næste side. Koncerten kan
med fordel holdes som en formidlingskoncert hvor der holdes korte foredrag mellem
numrene om musikken og vores instrumenter.
Musicantiga kan desuden optræde sammen med forfatteren Maria Helleberg, som et samlet
forfatter- og koncert-arrangement med levende historie og spændende fortællinger.
Booking
Kontakt vores booker HC Molbech på
Telefon: 60 60 90 96
Mail: hc@musicantiga.dk
Hør musik og læs mere på musicantiga.dk

PROGRAM
Tourdion
Pierre Attaignant (1494-1552, Paris 1530)
Aquella mora garrida
Gabriel Mena (Castile c. 1511)
L’amor, dona, ch’io te porto
Giacomo Fogliano (Modena c. 1500)
Belle qui tiens ma vie
Thoinot Arbeau (1520-1595, Langres 1589)
Ein feste Burg ist unser Gott
Martin Luther 1528 / Johann Walter 1544
Requiem Aeternam
Pedro de Escobar (Castile c. 1500)
I. Introitus (fol 217v-218r)
Fortuna desperata / Nasci pati mori
Ludwig Sennfl (Nürnberg 1534)
Mille Regretz
Part 1: Josquin des Prez (c. 1450-1521)
Part 2: Tielman Susato (c. 1551)
Les Bouffons
Thoinot Arbeau (1520-1595, Langres 1589)

MUSICANTIGA ENSEMBLE
Camilla Nicolaisen: vokal, tamburin
Christiane Klindt Nielsen: blokfløjte
Christian Mohr Levisen: drejelire, mauracho, sækkepibe
Frantz Klindt Nielsen: vokal, slagtøj
Hans Christian Molbech: vokal, blokfløjte
Laura Klindt Nielsen: vokal, fedel
Troels Dueholm Nørgaard: vokal, blokfløjte, bouzouki, drejelire
Ursula Klindt Nielsen: vokal, gambe, mauracho, blokfløjte
Musikken blev indspillet i Skjoldhøj Kirke i august 2018 og udgivet som soundtrack til Maria
Hellebergs roman Sommerfugl. På albummet kan musikken høres i samme rækkefølge, som
den optræder i romanen. Alle numre er arrangeret og opført ud fra originale værker.

