
 

Zefiro Torna  
Balsam 
7 november 2021 | Paterskerk 
duur: 1u30 

 
“La Nature est un temple où de vivants piliers 

Laissent parfois sortir de confuses paroles; 

L’homme y passe à travers des forêts de symboles 

Qui l’observent avec des regards familiers. 

Comme de longs échos qui de loin se confondent 

Dans une ténébreuse et profonde unité, 

Vaste comme la nuit et comme la clarté…” 

Ch. Baudelaire, Les Fleurs du mal IV 

 

Vanouds trachten sjamanen, Chinese, Perzische en Romeinse meesters van de (volks)-geneeskunde, Indische 
Ayurvedanen, middeleeuwse kloosterlingen, homeopaten, alchemisten en kwakzalvers de helende krachten van 
planten te doorgronden. Hun bevindingen en formules tot galenische bereidingen van crèmes, capsules en 
siropen werden in symbolen uitgedrukt of geboekstaafd in wetenschappelijke werken als het Liber compositae 
medicinae/Causae et curae (von Bingen) en in tal van ‘Kruydtboeken’ of ‘Herbals’. Kruiden, planten en bloemen 
die medicinaal inwerken, waarvan hun parfum tot gebottelde emotie wordt, die wellust opwekken, hallucinogeen 
vervoeren of giftig fataal zijn, vinden hun afspiegeling in de literatuur, beeldende kunst en muziek. 

In de lijn van de uitgebreide concerttournees en internationale successen van de producties Les Tisserands, in de 
geest van de Katharen en O, Monde Aveugle!, liederen voor de Apocalyps, werkte Zefiro Torna opvolger Balsam uit. 
Een verzameling van vocale en instrumentale composities met titels als Alchemilla, Artemisia absinthium en Les 
Roses de Saad’. Titels die verwijzen naar de helende, stimulerende, betoverende werking van kruiden en planten. 
De teksten van de liederen gaan terug op verzen uit het Bijbelse Hooglied, op gedichten van Vergilius en Horatius 
en op de poëzie van Baudelaire en Verhaeren. Ze gaan over het spel van de liefde, over verlangen en verdriet, 
over de zoete geur van jasmijn en de schoonheid van een boom. Ze bezingen bovenal de natuur, die 
overweldigend en ondoorgrondelijk is.  

De muziek is een bewerking van traditionele gezangen uit Portugal, Griekenland en IJsland, van de mystieke 
klanken van Hildegard Von Bingen en van 15de -eeuwse polyfone muziek, aangevuld met eigen composities. 
Het is muziek die doet dromen, spiritueel én zinnelijk, aards én hemels tegelijk – als een ode aan het leven en 
het mysterie ervan. 

 
Zefiro Torna - reframing early music 
Het internationaal gerenommeerde muziekensemble Zefiro Torna staat sinds zijn oprichting in 1996 bekend om 
zijn vernieuwende en originele concepten. Het ensemble werkt met excellente musici uit heel Europa en brengt 
het muzikale erfgoed uit middeleeuwen tot barok op een unieke manier tot leven voor een breed publiek. Door 
een historische uitvoeringspraktijk te koppelen aan andere muziekgenres, literatuur, filosofie, wetenschap en 
hedendaagse visuele kunsten, (figuren)theater of dans realiseert Zefiro Torna beklijvende totaalconcepten rond 
een variatie aan symbolische en allegorische thema's. 
 
 
 



Programma   
• O spectabiles viri - Hildegard von Bingen 
• La rosée de larmes - Jowan Merckx, lyrics: Publius Virgil 
• Sous le noyer - Jowan Merckx 
• Les roses de Saadi - Philippe Laloy, lyrics: Marceline Desbordes-Valmore 
• A un lilas - Jowan Merckx, lyrics: François Coppée 
• Yggdrasil / Fossegangar - Raphaël De Cock, lyrics: trad. Iceland / trad. Norway, Magnus Stinnerbom, arr. 

Philippe Laloy & Jowan Merckx 
• Balsamus et munda cera - Guillaume du Fay 
• Purior in vicis - Jowan Merckx , arr. Jurgen De bruyn, lyrics: Quintius Horace 
• Sous le figuier - Jowan Merckx 
• Où rien ne bouge - Els Van Laethem, Bert Van Laethem, lyrics: Emile Verhaeren 
• Le doux désir douloureux - Jowan Merckx, arr. Jowan Merckx & Natacha Simmonds 
• Meninas vamos à murta - trad. Portugal / Jowan Merckx, lyrics: trad. Portugal 
• Artemisia absinthium (polska) - Jowan Merckx, arr. Philippe Laloy  
• To yasemí - trad. Greece 
• Alchemilla – Jowan Merckx 
 
 
Pers 
"De buitelende diversiteit op de smaakpapillen werd prachtig weerspiegeld door de muzikale kleuren van Zefiro 
Torna. Zo schakelde multi-instrumentalist Raphael De Cock tussen een enorm arsenaal aan volksinstrumenten, en 
zoemden de vele fijne composities van Philippe Laloy en Jowan Merckx tussen hedendaagse folk en weemoedig 
levenslied.” De Standaard 
 
Credits 

Elly Aerden: zang / Philippe Laloy: dwarsfluiten, sopraansaxofoon, compositie / Jowan Merckx: blokfluiten, 
Franse doedelzak, bugel, percussie, ukelele, zang, composities / Raphaël De Cock: uilleann pipes, bawu, 
chatkan, kaval, Hardangerviool, boventoonfluiten, mondharp, duduk, boventoonzang, zang / Jean-Philippe 
Poncin: klarinet in Bes, basklarinet / Jurgen De Bruyn: luit, barokgitaar, chitarrone, zang, artistieke leiding. 

 
Meer muziek dit seizoen: 

* donderdag 18 nov 2021:  The Colorist & Howe Gelb (Stadsschouwburg) 
* donderdag 9 dec 2021:  Wim Mertens – Inescapable Tour (Stadsschouwburg) 
* dinsdag 8 feb 2022:   Het Collectief – Revue Syndicale Trimestrielle (De Casino)  
* zondag 20 feb 2022:   Goeyvaerts String Trio e.a. – Passages IX (SteM) 
* 18 t.e.m. 20 mrt 2022:  Pianofest – diverse concerten (Paterskerk en Stadsschouwburg) 
* donderdag 31 mrt 2022: Beat Love Oracle & Gabi Sultana - Abroad (Museumtheater) 
* zondag 22 mei 2022:  Arte Amanti – Internationaal Kamermuziekfestival (Paterskerk)  
 

 

 

 

 
  

 

 

Deze info vind je ook terug op www.ccsint-niklaas.be/programmablad  


