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Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Goldberg Variations
BWV988 · Nürnberg, Balthasar Schmid, 1741
Arrangement for recorder quintet by María Martínez Ayerza

1. Aria 4’12
2. Variatio 1. à 1 Clav. 1’49
3. Variatio 2. à 2 Clav. 1’57
4.  Variatio 3. Canone all Unisuono.  

à 1 Clav. 2’02
5. Variatio 4. à 1 Clav. 1’06
6. Variatio 5. à 1 overo 2 Clav. 1’12
7.  Variatio 6. Canone alla  

Seconda à 1 Clav. 1’09
8.  Variatio 7. à 1 overo 2 Clav.  

Al tempo di Giga 1’56
9. Variatio 8. à 2 Clav. 2’01
10.  Variatio 9. Canone alla  

Terza. à 1 Clav. 1’53
11. Variatio 10. Fugetta à 1 Clav. 1’09
12. Variatio 11. à 2 Clav. 1’57
13.  Variatio 12. Canone alla Quarta 2’52
14. Variatio 13. à 2 Clav. 5’32
15. Variatio 14. à 2 Clav. 2’13
16.  Variatio 15. Canone alla  

Quinta. à 1 Clav. Andante 2’41

Players:
SB–Stephanie Brandt · RD–Ruth Dyson
EG–Eva Gemeinhardt · HG–Hester Groenleer
MMA–María Martínez Ayerza

The figures between square brackets indicate 
the track numbers.
All instruments tuned to A=415Hz unless 
otherwise stated

Adriana Breukink, Enschede (Netherlands)
Sub-contrabass in Bb, A=466Hz [SB: 1, 32 | 
HG: 10, 23 | MMA: 14]

Adrian Brown, Amsterdam (Netherlands)
Tenor in C [EG: 4, 18, 21]

Bodil Diesen, Oppegård (Norway)
Sopranino in F after Denner [MMA: 29]

Ralf Ehlert, Celle (Germany)
Soprano in C after Bressan [RD: 5, 12, 15, 
30, 31]

Friedrich Von Huene, Cambridge, MA (USA)
Soprano in C after Terton [SB: 11, 24 | HG: 19]
2 altos in F after Stanesby Jr. [SB: 7, 18, 27 
| EG: 13 | HG: 3, 20 | MMA: 9, 11, 17, 19, 
20, 21]
Tenor in D (voice flute) after Bressan [SB: 25 
| HG: 16]
2 tenors in C ‘Loeki’ [SB: 6, 23, 30 | RD: 2, 3, 
9, 32 | EG: 16, 17, 26, 27 | MMA: 5]
Great bass in C [SB: 2, 3, 5, 17, 21, 29, 31 | 
RD: 1, 6, 7, 11, 23, 32 | EG: 10, 14, 20 | HG: 

17.  Variatio 16. à 1 Clav. Ouverture 2’58
18. Variatio 17. à 2 Clav. 2’41
19.  Variatio 18. Canone alla  

Sexta à 1 Clav. 1’33
20. Variatio 19. à 1 Clav. 1’09
21. Variatio 20. à 2 Clav. 2’31
22.  Variatio 21. Canone alla Settima 3’19
23. Variatio 22. à 1 Clav. Allabreve 1’19
24. Variatio 23. à 2 Clav. 2’15
25.  Variatio 24. Canone all’ Ottava.  

à 1 Clav. 2’24
26. Variatio 25. à 2 Clav. Adagio 5’45
27. Variatio 26. à 2 Clav. 2’07
28.  Variatio 27. Canone alla Nona.  

à 2 Clav. 1’59
29. Variatio 28. à 2 Clav. 2’11
30. Variatio 29. à 1 overo 2 Clav. 2’28
31.  Variatio 30. à 1 Clav. Quodlibet 2’08
32. Aria da Capo 2’14

9, 18, 22, 24, 26, 27, 32 | MMA: 4, 13, 15, 30]
Contrabass in F [SB: 14, 16, 19 | EG: 23 | HG: 
6, 7, 8, 30, 31 | MMA: 1, 4, 10, 26, 32]

Guido Hulsens, Coulonges (France)
Soprano in Bb [fourth flute] after Bressan 
[EG: 3]

Francesco Li Virghi, Orte (Italy)
Tenor in C after Rafi [SB: 10, 22 | HG: 1, 14, 
29, 32]

Lorenzo Lio, St. Gallen (Switzerland)
2 altos in F after Denner [EG: 12, 15, 24, 29, 
30 | HG: 2]

Fred Morgan † (Australia)
Alto in F after Bressan [RD: 5, 13, 24, 29]

Luca de Paolis, L'Aquila (Italy)
Soprano in C after Stanesby Jr. [SB: 9, 15 | 
HG: 17, 21 | MMA: 7, 18, 24, 25, 27, 28]
Soprano in Bb [fourth flute] after Bressan [EG: 
2 | MMA: 22]
Tenor in C ‘LdP Tenore barocco’ after Bressan 
[SB: 25, 28 | RD: 10, 14 | EG: 1, 7, 8, 19, 32 | 
HG: 4, 12, 13, 15 | MMA: 6, 23, 31]

Joachim Rohmer, Celle (Germany)
Alto in F after Bressan [EG: 9]

Yamaha, Shizouka (Japan)
2 bassets in F [SB: 12, 13, 15 | RD: 17, 18, 19, 
21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 | EG: 6, 11, 22, 31 | 
HG: 15 | MMA: 2, 3, 16]

Clavier Übung bestehend in einer ARIA mit verschiedenen Verænderungen vors 
Clavicimbal mit 2 Manualen. Denen Liebhabern zur Gemüths-Ergetzung verfertiget von 
JOHANN SEBASTIAN BACH
Königl. Pohl. und Churfl. Saechsl. Hoff-Compositeur, Capellmeister, u. Directore Chori 
Musici in Leipzig.
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the two upper lines play a strict canon: the leader starts and the follower joins after 
one bar. Underneath, a free bass line provides variety and movement and contributes to 
enrich the harmony. All canons in the Goldberg Variations, except for Variation 27 [28], 
feature such a free bass line. The second canon is Variation 6 [7], labelled Canone alla 
seconda – a canon at the second. This means that the follower imitates the melody of the 
leader, but starting one tone higher. The intervals keep growing steadily and Variation 
9 [10] is a Canone alla terza – a canon at the third. However, in this case the follower 
imitates the melody of the leader a third lower.

As the series of canons progresses, Bach keeps introducing new elements to vary and 
complicate the material. Variation 12 [13] is a canon at the fourth, but in this case “in 
moto contrario” - in contrary motion. The follower imitates the leader precisely, starting 
a fourth lower, but whenever the leader ascends, the follower descends, and vice versa. 
A similar technique, but with the follower starting a fifth higher, is found in the closing 
movement of the first half, Variation 15 [16]. However, Bach introduces a remarkable 
novelty: while all variations until this point are in G major, Variation 15 is in G minor, 
creating a great contrast in expression with the surrounding movements.

Also in the second half of the work each canon is unique in some way. Variation 
18 [19] is a canon at the sixth in which leader and follower are only half a bar apart. 
Variation 21 [22], at the seventh, returns to G minor and also features chromatic lines 
on the bass. In Variation 24 [25], at the octave, the leader is imitated one octave higher 
in the first half and one octave lower in the second. And finally, Variation 27 [28], canon 
at the ninth, is the only one without a supporting bass.

Toccatas (Variations 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 28 and 29)
Contrasting with the methodical approach of the canons, the collection features ten 
“toccatas” – free compositions aiming to dazzle the spectator with technical display. As 
a virtuoso of the keyboard, Bach was keen on applying the latest – and most difficult – 
technical trends in harpsichord playing from France and Italy. One of them was crossing 
the hands over the keyboard. This can happen, for example, when one hand plays a 
melody with a relatively small range while the other flies up and down the keyboard, 

Background
Between 1726 and 1741, Johann Sebastian Bach published four volumes of music for 
organ and harpsichord under the overall title of Clavier Übung. The series includes the 
Partitas BWV 825-830 (1726-1731), the Italian Concerto and French Ouverture (1735), 
the German Organ Mass (1739) and the Goldberg Variations (1741). The German word 
Übung has a twofold meaning here, referring to a technical exercise on the one hand 
and to the professional practice of keyboard playing on the other. Indeed, the Clavier 
Übung is a compilation of the styles, forms and techniques available to professional 
keyboardists in Bach's time. The Goldberg Variations in particular condense the art of 
harpsichord playing into thirty wide-ranging pieces based upon a simple bass line.

Structure
The Goldberg Variations consist of an opening aria followed by thirty variations, after 
which the aria is repeated as a closure. Bach's love for symmetry shines through the 
structure of the work, which is divided into two halves of sixteen movements each. The 
first half starts with the aria and ends in the mysterious final bar of Variation 15 [16], 
which sounds as if the piece was left unfinished. After this clever and delicate invitation 
to continue listening, the second half starts with a brilliant Ouverture [17]. With 
excellent sense of balance, Bach placed some of the most spectacular variations towards 
the end of the collection. The extreme chromaticism of Variation 25 [26], the frantic 
trills of Variation 28 [29], the heavy chords of Variation 29 [30] and the humorous 
Quodlibet [31] form a climax after which the lyrical Aria feels like looking back into a 
day (or perhaps a life) full of adventures.

Another expression of Bach's love for order is the alternance of three different kinds 
of variations: canons, toccatas and typical musical forms of the time, mostly dances. 
Within each of these categories Bach explores various tempi, styles and characters. 

Canons (Variations 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 and 27)
To illustrate the extraordinary ability of Bach to create variety, we can look first into 
the nine canons included in the Goldberg Variations. In the first one, Variation 3 [4], 
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“Cabbage and turnips have driven me away,
if my mother had cooked meat, I would have stayed.”

Humour, emotion, order, gracefulness, power – nothing is strange to the Goldberg 
Variations!

Our arrangement
In summer 2015 Seldom Sene was invited to perform at the International Chamber 
Music Festival in Utrecht, then under the artistic direction of Dutch violinist Janine 
Jansen. Each participating artist was encouraged to include a few of the Goldberg 
Variations in their concert programmes, as a festival leitmotiv. In response, we arranged 
Variations 17, 21, 23 and 26 for five recorders. The process and the result motivated us 
to carry on and prepare an arrangement of the entire work.

It may seem surprising that an ensemble of five musicians chooses to arrange and 
perform a work which is mostly written in two or three parts, four at most. Indeed, 
on this disc we play all together for just a couple of minutes, in the Quodlibet [31], 
in which we have allowed ourselves to double one of the folk tunes an octave higher. 
However, in most tracks you will hear us all: due to the relatively small range of the 
recorder, five players are needed to play the complete Goldberg Variations comfortably 
without making any modifications, which, for us, is an essential condition. The 
“toccata”-variations, particularly, require a very wide range and agile playing in very 
high and low registers and provide plenty of work for all five players, while some of the 
canons, arias, fugues and dances work well in smaller settings from duo to quartet.

The distribution of musical material between the players is, of course, not purely a 
matter of range. Phrasing and structure play a very important role, for example in the 
three arias [1, 14, 26, and the reprise 32] in which two players share the melody. This 
underlines the dialogue which is implicit in the music and allows for subtle differences in 
colour and personal expression. 

The homogeneous sound of a consort of instruments of the same family suits 
keyboard music very well. Ideally a consort is one instrument in the hands of five 

jumping between the highest and the lowest registers. You can hear this clearly in 
Variations 5 [6] and 29 [30]. Another possibility, particularly suitable on keyboards 
with two manuals like the one Bach had in mind to perform the Goldberg Variations, is 
that independent melodies actually cross, as it happens in Variations 11 [9] and in the 
beginning of Variation 20 [21]. Besides hand-crossing, the “toccatas” in the Goldberg 
Variations feature many other impressive techniques: long strains of quick notes, trills of 
all possible lengths and speeds, arpeggios, rapid parallel movement between two voices… 

Musical forms and dances of the time  
(Aria & Variations 1, 2, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 and 25)
The variations that are not canons or toccatas all follow musical forms which were 
conventional in Bach's time. The Aria that opens and closes the collection is not the only 
one: also Variation 13 and 25 [26] respond to this form, with the right hand “singing” 
an elaborate melody on top of a relatively simple accompaniment. Variation 25 is, 
besides the two canons mentioned above, the only variation in G minor and one of the 
highlights of the collection. Its extreme chromaticism and unexpected turns make it 
fascinating and mysterious.

Besides these arias, clearly inspired by the language of vocal music, Bach put many 
instrumental forms into the Goldberg Variations. Variation 16 [17] is a French ouverture 
with its typical twofold structure: a slow and solemn opening followed by a quick and 
light second part. Variations 10 [11] and 22 [23] resemble fugues and Variations 4, 7 
and 19 and are dances. The cherry on top is the Quodlibet, a musical joke in which Bach 
combines several German folk tunes. We only know the lyrics to two of them:

Ich bin solang nicht bei dir g'west, ruck her, ruck her!
“I have so long been away from you, come closer, come closer!”

Kraut und Rüben haben mich vertrieben,
hätt mein' Mutter Fleisch gekocht, wär ich länger blieben.
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van Variatie 29 [30] en het humoristische Quodlibet [31] vormen een climax waarna 
de lyrische Aria aanvoelt als een terugblik op een dag (of misschien wel een leven) vol 
avonturen. 

De voorliefde van Bach voor ordening blijkt ook uit de afwisseling van drie 
verschillende soorten variaties: canons, toccata’s en kenmerkende muziekvormen van 
zijn tijd, meestal dansen. Binnen elke categorie verkent Bach verschillende tempi, stijlen 
en karakteristieken.

Canons (Variaties 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 en 27)
Om een idee te krijgen van de buitengewone vaardigheid van Bach in het scheppen van 
variatie kunnen we kijken naar de negen canons uit de Goldbergvariaties. In de eerste, 
Variatie 3 [4] spelen de twee bovenstemmen een strenge canon: de eerste start en de 
tweede volgt na één maat. Daaronder zorgt een vrije baslijn voor variatie en beweging 
en helpt bij het verrijken van de harmonie. Alle canons in de Goldbergvariaties, behalve 
Variatie 27 [28], hebben zo’n vrije baslijn. De tweede canon is Variatie 6 [7] met het 
etiket Canone alla seconda – een canon in de secunde. Dat betekent dat de tweede stem 
de melodie van de eerste imiteert, maar een toon hoger begint. Die intervallen worden 
steeds groter en Variatie 9 [10] is een Canone alla terza – een canon in de terts, maar in 
dit geval begint de imitatie door de tweede stem een terts lager.

Naarmate de reeks canons vordert, introduceert Bach steeds nieuwe elementen 
waarmee hij zijn materiaal varieert en complexer maakt. Variatie 12 [13] is een canon 
in de kwart, maar in dit geval ‘in moto contrario’ – in tegengestelde richting. De tweede 
stem imiteert de eerste heel precies, maar wel een kwart lager, en steeds wanneer de 
eerste stem omhoog gaat, gaat de tweede omlaag en vice versa. Eenzelfde techniek, maar 
met de tweede stem die een kwint hoger begint, vinden we in het afsluitende deel van de 
eerste helft, Variatie 15 [16]. Maar Bach komt hier met een opvallend nieuw gegeven: 
alle variaties tot hiertoe staan in G-groot, maar Variatie 15 is in g-klein en dat zorgt voor 
een groot verschil in uitdrukking ten opzichte van de delen eromheen. 

Ook in het tweede deel van het werk is elke canon op een of andere manier uniek. 
Variatie 18 [19] is een canon in de sext waarin eerste en tweede stem maar een halve 

players. This is exactly the challenge we have enjoyed the most while preparing the 
Goldberg Variations: how to think, feel, articulate, time, breath, tune and phrase as one 
player. On the other hand, the singularity of each musician always remains and is in 
fact a great advantage, colouring each passage and contributing to shape our common 
interpretation. 
© María Martínez Ayerza 

Achtergrond
Tussen 1726 en 1741 publiceerde Johann Sebastian Bach vier bundels muziek voor orgel 
en klavecimbel onder de gezamenlijke titel Clavier Übung. Die reeks bevat de Partita’s 
BWV 825-830 (1726-1731), het Italiaanse Concerto en de Franse Ouverture (1735), de 
Grote Orgelmis (1739) en de Goldbergvariaties (1741). Het Duitse woord Übung heeft 
hier een dubbele betekenis waarbij het enerzijds verwijst naar een technische oefening 
en anderzijds naar de professionele praktijk van het spelen op toetsinstrumenten. En 
inderdaad is de Clavier Übung een compilatie van de verschillende stijlen, vormen 
en technieken waarover professionele toetsenisten beschikten in de tijd van Bach. De 
Goldbergvariaties in het bijzonder vatten de kunst van het klavecimbelspel samen in 
dertig heel diverse stukken die alle gebaseerd zijn op een eenvoudige baslijn.

De Goldbergvariaties bestaan uit een aria die wordt gevolgd door dertig variaties, 
waarna de aria als afsluiting wordt herhaald. Bach hield van symmetrie en die liefde 
licht overal op in de structuur van het werk, dat verdeeld is in twee helften van elk 
zestien delen. De eerste helft begint met de aria en eindigt met de geheimzinnige 
afsluiting van Variatie 15 [16] die klinkt alsof het stuk onvoltooid is. Na deze knappe 
en fijnzinnige uitnodiging om te blijven luisteren begint de tweede helft met een briljante 
Ouverture [17]. Met een perfect gevoel voor evenwicht plaatste Bach een aantal van 
de spectaculairste variaties aan het eind van de verzameling. De extreme chromatiek 
van Variatie 25 [26], de uitzinnige trillers van Variatie 28 [29], de zware akkoorden 
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Naast deze aria’s, die zo duidelijk geïnspireerd zijn door de taal van de vocale muziek, 
zette Bach allerlei instrumentale vormen in de Goldbergvariaties. Zo is Variatie 16 
[17] een Franse ouverture met de kenmerkende tweevoudige structuur, een langzaam 
en plechtig begin gevolgd door een vlug en licht tweede deel. Variatie 10 [11] en 22 
[23] lijken op fuga’s en de Variaties 4, 7 en 19 [5, 8, 20] zijn dansen. De kers op de 
taart is het Quodlibet, een muzikale grap waarin Bach verschillende Duitse volksliedjes 
combineert. Alleen van twee er van kennen we de tekst: 

Ich bin solang nicht bei dir g'west, ruck her, ruck her!
“Ik ben zo lang niet bij jou geweest, kom dichterbij, kom dichterbij!”

Kraut und Rüben haben mich vertrieben,
hätt mein' Mutter Fleisch gekocht, wär ich länger blieben.
“Kool en knollen hebben me verdreven,
als mijn moeder vlees had bereid, dan was ik wel gebleven.”

Humor, emotie, orde, gratie, kracht – alles vindt zijn plek in de Goldbergvariaties!

Ons arrangement
In de zomer van 2015 was Seldom Sene uitgenodigd voor een optreden tijdens het 
Internationaal Kamermuziekfestival in Utrecht, toen onder de artistieke leiding van de 
Nederlandse violiste Janine Jansen. Alle deelnemende musici werden aangemoedigd 
om een paar van de Goldberg Variaties in hun concertprogramma op te nemen, als 
een leitmotiv voor het festival. Als antwoord daarop arrangeerden wij de Variaties 17, 
21, 23 en 26 voor vijf blokfluiten. Het werken daaraan en het resultaat ervan gaven de 
motivatie om door te gaan en een arrangement voor te bereiden van het complete werk. 

Misschien is het vreemd dat een ensemble van vijf musici besluit een werk te 
arrangeren en uit te voeren dat hoofdzakelijk is geschreven voor twee of drie stemmen, 
vier op zijn hoogst. Inderdaad spelen we op deze cd maar voor een paar minuten alle vijf 
tegelijk, in het Quodlibet [31] waar we onszelf toestonden om een van de volksliedjes 

maat verschillen. Variatie 21 [22], in het septiem, gaat terug naar g-klein en kent ook 
chromatische lijnen in de bas. In Variatie 24 [25], in het octaaf, wordt de eerste stem 
in de eerste helft een octaaf hoger geïmiteerd en in de tweede helft een octaaf lager. En 
tenslotte is Variatie 27 [28], in de none, de enige zonder ondersteunende bas. 

Toccata’s (Variaties 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 28 en 29)
In scherp contrast met de methodische aanpak van de canons staan de tien ‘toccata’s’ 
die de verzameling biedt – vrije composities die de luisteraar willen verbluffen met hun 
technisch vertoon. Als virtuoos op toetsinstrumenten was Bach er op gespitst om de 
nieuwste – en moeilijkste – technische trends uit Frankrijk en Italië toe te passen in zijn 
klavecimbelmuziek. Een daarvan was het kruisen van handen over de toetsen. Dat kan 
bijvoorbeeld gebeuren wanneer de ene hand een melodie speelt met een relatief klein 
bereik, terwijl de andere heen en weer vliegt over de toetsen en van het hoogste registers 
naar de laagste springt. Dat is duidelijk te horen in Variatie 5 [6] en 29 [30]. Een andere 
mogelijkheid, bij uitstek geschikt voor een instrument met twee manualen waarop Bach 
de Goldbergvariaties dacht uit te voeren, is dat zelfstandige melodieën echt kruisen, 
zoals in Variatie 11 [12] en in het begin van Variatie 20 [21]. Behalve het kruisen van 
de handen kennen de ‘toccata’s’ in de Goldbergvariaties nog veel meer indrukwekkende 
technieken: lange series snelle noten, trillers in allerlei tijdsduur en snelheid, arpeggio’s, 
snelle parallelle bewegingen tussen twee stemmen…

Muziekvormen en dansen uit Bachs tijd 
(Aria & Variaties 1, 2, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 en 25)
Alle variaties die geen canon of toccata zijn, volgen muziekvormen die in de tijd van 
Bach gebruikelijk waren. De Aria waarmee de verzameling begint en eindigt, is niet 
de enige: Variatie 13 en 25 hebben ook een aria-vorm waarbij de rechterhand een 
uitgewerkte melodie ‘zingt’ boven een relatief eenvoudige begeleiding. Variatie 25 [26] 
is, naast de twee eerder genoemde canons, de enige variatie in g-klein en een van de 
topstukken van de verzameling. De extreme chromatiek en de onverwachte wendingen 
maken het mysterieus en fascinerend.
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Recorder quintet Seldom Sene, which was founded in Amsterdam in 2009, is a group of 
five musicians with a mutual passion for consort playing. With a combined interest in 
the interpretation and performance of both early and contemporary music, these highly 
skilled and dynamic players each bring a wealth of expertise, creativity, passion and 
virtuosity to the ensemble. The musicians originate from Germany, England, Spain and 
Holland and met whilst studying at the Amsterdam Conservatoire. They perform on a 
collection of over 75 different recorders, including a variety of Renaissance, Baroque and 
modern instruments.

Whilst searching for more unfamiliar repertoire, one of the first pieces to catch their 
attention was Seldom sene by the English composer Christopher Tye (c1505-1573) 
- a short work full of beauty, precision and striking rhythmic complexity that they 
felt captured the essence of their vision which is to perform unique and compelling 
repertoire at a standard that is seldom seen and heard.

Seldom Sene has been awarded several prizes at international chamber music 
competitions, among them the Interpretation Prize at the 17th International Chamber 
Music Competition in Illzach (France) and in September 2014 the First Prize, the 
Audience Award and the Press Prize of the International Van Wassenaer Early Music 
Competition, which took place during the Utrecht Early Music Festival. The ensemble 
receives financial support from the Dutch Fund for the Performing Arts to commission 
new contemporary music and to tour the Netherlands and Europe.

The quintet performs in renowned venues, series and festivals throughout 
Europe. Taracea and El aire se serena, their first two CDs for Brilliant Classics, were 
enthusiastically received by the international press.

www.seldomsene.com

een octaaf hoger te verdubbelen. Maar toch, in de meeste tracks zijn we allemaal te 
horen: door het relatief beperkte bereik van de blokfluit zijn er vijf spelers nodig om de 
complete Goldbergvariaties probleemloos te spelen zonder zaken te moeten wijzigen, 
wat, voor ons, een essentiële voorwaarde is. De ‘toccata’-variaties in het bijzonder 
vereisen een heel groot bereik en levendig spel in heel hoge en lage registers en geven ons 
alle vijf een massa werk, terwijl sommige canons, aria’s, fuga’s en dansen goed werken in 
kleinere bezettingen van duo tot kwartet.

De verdeling van muzikaal materiaal tussen de spelers is natuurlijk niet alleen 
maar een kwestie van bereik. Frasering en structuur spelen een heel belangrijke rol, 
bijvoorbeeld in de drie aria’s [1, 14, 26 en de herhaling 32] waarin twee spelers de 
melodie delen. Dat onderstreept de dialoog die impliciet is in de muziek en geeft de 
mogelijkheid tot subtiele verschillen in kleur en persoonlijke expressie.

De homogene klank van een consort van instrumenten uit dezelfde familie past 
uitstekend bij muziek voor toetsinstrumenten. Idealiter is een consort één instrument 
in de handen van vijf spelers. Juist dat aspect was de uitdaging waar we het meest van 
genoten toen we de Goldbergvariaties voorbereidden: hoe moesten we denken, voelen, 
articuleren, timen, ademen, zuiver blijven en fraseren als één speler. Anderzijds blijft 
de eigen persoonlijkheid van elke musicus altijd aanwezig en dat is in feite een groot 
pluspunt in het kleuren van elke passage en het bijdragen aan de vormgeving van onze 
gezamenlijke interpretatie.
© María Martínez Ayerza 
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Het Amsterdamse blokfluitkwintet Seldom Sene werd in 2009 opgericht door vijf musici 
met een gezamenlijke hartstocht voor het spelen in een consort. Als ensemble richten 
ze zich op de interpretatie en de uitvoering van zowel oude als hedendaagse muziek. 
Daarnaast voegt elk lid van het kwintet eigen kwaliteit en interesses toe, bijvoorbeeld op 
het gebied van musicologie en improvisatie. Die onderlinge aanvulling en wederzijdse 
inspiratie zorgt bij Seldom Sene voor een zelden gehoorde rijkdom aan creativiteit en 
virtuositeit. De musici zijn afkomstig uit Duitsland, Engeland, Spanje en Nederland en 
ze ontmoetten elkaar tijdens hun studie aan het Conservatorium van Amsterdam. Voor 
hun concerten gebruiken ze meer dan vijfenzeventig verschillende renaissance-, barok- en 
moderne blokfluiten.

Op zoek naar overtuigend repertoire was Seldom sene van de Engelse componist 
Christopher Tye een van de eerste stukken die hun aandacht trokken – een kort werk vol 
schoonheid, precisie en opvallende ritmische complexiteit dat naar hun gevoel de essentie 
weergaf van hun streven: het uitvoeren van uniek repertoire op een niveau dat slechts 
zelden gezien of gehoord wordt.

In 2011 werd het ensemble door een unanieme beslissing van de vijf juryleden de 
Prijs voor Interpretatie toegekend bij het 17e Concours International de Musique de 
Chambre d’Illzach (Frankrijk). Op 6 september 2014 mochten zij de eerste prijs, de 
publieksprijs en de persprijs in ontvangst nemen op het prestigieuze Internationale Van 
Wassenaer Concours voor oude muziek ensembles, geïntegreerd in het Festival Oude 
Muziek Utrecht. Zij hebben diverse subsidies van het Fonds Podiumkunsten ontvangen 
voor de première van nieuwe composities en de productie van concerten in binnen- en 
buitenland.

Seldom Sene concerteert regelmatig in befaamde series en op festivals in Nederland, 
Duitsland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, België, Frankrijk en Groot-Brittanië. In seizoen 
2015-2016 maakten ze hun debuut in het prestigieuze Seizoen Oude Muziek met een 
tournee van 11 concerten. Hun cd's Taracea en El aire se serena verschenen bij Brilliant 
Classics en werden lovend ontvangen door de nationale en internationale pers.

www.seldomsene.com

Special thanks to:
Stichting The Royal Wind Music · Petri Arvo · Adrian Brown · Daniël Brüggen

Ralf Ehlert · Karin Gemeinhardt · Dorothee Oberlinger
Royal College of Music (London)

Matthias Havinga
Kathy Dyson · Thijs Weststrate

Stadsherstel Amsterdam

Special thanks to Fundación de Cultura “Ciudad de Cuenca” for their financial 
contribution within the programme Cuenca 2016, celebrating 20 years of the city  

of Cuenca on the UNESCO World Heritage List.

www.cuenca20aniversario.es

With deep gratitude to Paul Buis, Barbara Gemeinhardt, Dr. Simone Hubo,  
Dorothea Krippner, Sophie Nafzger, Sverresvold Speakers and all other  

contributors to our crowd funding campaign on GoFundMe.  
Without their support, this recording would not have been possible.
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