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40 jaar Camerata Trajectina
In 2014 viert Camerata Trajectina haar 40-jarige jubileum. In 1974 werd het
oude-muziekensemble opgericht door twee Utrechtse studenten
muziekwetenschap. Het groeide uit tot een professioneel ensemble,
gespecialiseerd in Nederlandse liederen van de Middeleeuwen tot en met de
Gouden Eeuw.
Wetenschappelijke onderbouwing
Uniek is de wetenschappelijke onderbouwing van het muziekrepertoire door artistiek leider Louis
Peter Grijp, tevens onderzoeker aan het Meertens Instituut en hoogleraar Nederlandse liedcultuur
aan de Universiteit Utrecht. Het ensemble werkte mee aan talrijke Nationale Herdenkingen en
vele edities van het Festival Oude Muziek Utrecht. In veertig jaar bouwde Camerata Trajectina een
indrukwekkend repertoire op rond een rijk spectrum aan thema's uit de Nederlandse
cultuurgeschiedenis, vastgelegd op zes lp's en meer dan 30 cd's.
Presentaties op 30 november 2014
Het jubileum wordt op 30 november gevierd met een jubileumboek, een concert en een
bijzondere uitbreiding van de Nederlandse Liederenbank. Het jubileumboek wordt geschreven
door oude-muziekjournalist Jolande van der Klis. Het boek gaat in op de geschiedenis en betekenis
van Camerata Trajectina. Aan de Nederlandse Liederenbank (www.liederenbank.nl) worden alle
930 in de loop van veertig jaar gemaakte audio-opnamen van Camerata Trajectina toegevoegd. In
de Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut vindt men bijna 170.000 Nederlandse
liederen, van de Middeleeuwen tot de twintigste eeuw. De Camerata-opnamen zullen via dit
systeem zowel kunnen worden beluisterd als aangeschaft.
Het jubileumconcert vindt plaats op 30 november 2014, 16:00 in de Geertekerk, Utrecht. Daarbij
worden het boek en de audio-site gepresenteerd. Kaartverkoop via www.oudemuziek.nl/agenda.
Er is een vroegboekkorting tot 8 september.
Noot voor de pers, niet voor publicatie
Contact:
Prof. dr. Louis Peter Grijp, 06 53403096, louis.grijp@meertens.knaw.nl.
Jolande van der Klis, auteur van het te verschijnen jubileumboek: 0183 356 4505,
jolandevanderklis@xs4all.nl.
Het boek wordt uitgegeven door de Stichting Camerata Trajectina. U kunt een digitaal recensieexemplaar aanvragen bij Femke Niehof via femke.niehof@meertens.knaw.nl. Op 1 november 2014
is het recensie-exemplaar beschikbaar. Foto’s van het muziekgezelschap in hogere resolutie kunt u
ook aanvragen bij Femke Niehof.
Bijlagen:
• Toelichting bij de geschiedenis van Camerata Trajectina
• Camerata Trajectina in de Nederlandse Liederenbank

