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Het GESUALDO CONSORT AMSTERDAM, een internationale groep vocalisten gespecialiseerd 

in de uitvoering van oude muziek, brengt onder leiding van Harry van der Kamp bijzondere 

programma’s in kleine vocaal-instrumentale bezetting waarin het nieuw licht laat schijnen op 

oude muziek van de laatste 700 jaar. De naamgever van het ensemble is Carlo Gesualdo da 

Venosa, Napolitaans edelman en oorspronkelijk musicus die rond 1600 als een Janusfiguur op 

de drempel der tijd terugblikt op de oude muzikale stijl (prima prattica) en vooruitziet naar de 

nieuwe stijl (secunda prattica) en met zijn madrigalen en motetten ons tot op de dag van 

vandaag inspireert. 

  Het Gesualdo Consort Amsterdam voert het onbegeleide madrigaal, de moeder van 

onze expressieve westerse muziek, hoog in zijn vaandel. Het totale madrigaaloeuvre van de 

zestiende en zeventiende eeuw behoort tot zijn repertoire, maar ook de overige genres krijgen 

ruimschoots aandacht. Waar mogelijk worden verbindingen gelegd naar muziek van latere 

eeuwen. Ook hebben diverse componisten werken aan het Gesualdo Consort Amsterdam 

opgedragen. 

 

Het Gesualdo Consort Amsterdam trad op in vele festivals in Europa en Canada. De 

meeslepende concerten van het Gesualdo Consort Amsterdam worden door de toehoorders 

ervaren als een verrijking van hun muzikale kennis en bewustzijn. De pers beschreef het 

concert “Musica Vulcanica” in het Utrecht Festival Oude Muziek in 2006 als het mooiste in 

de 25-jarige geschiedenis van het festival.  



	  
 In het opnamebeleid wordt veel belang gehecht aan repertoire dat op cd nog niet te 

beluisteren is. Zo werden de complete Lamentationes Jeremiae Prophetae van Emilio de 

Cavalieri (c1550-1602) als wereldpremière uitgebracht en vormt Scipione Lacorcia’s (fl1590-

1620) derde madrigaalboek het centrum van een wereldwijd geprezen cd onder de titel 

Musica Vulcanica (Edison nominatie 2007). De cd-opname van Gesualdo’s eerste drie 

madrigaalboeken werd door The Gramophone een mijlpaal in de Gesualdo-discografie 

genoemd. Een wereldpremière van werken van C.Ph.E. en J.S. Bach kreeg de Echo Klassik 

Preis 2006.  

 In deze lijn past ook de opname van het complete vocale werk van Jan Pieterszoon 

Sweelinck: HET SWEELINCK MONUMENT (17 cd’s verdeeld over 6 CD-boeken). Nog nooit was 

dit belangrijke oeuvre in zijn geheel op cd te beluisteren. Deze bijzondere en unieke uitgave is 

inmiddels bekroond met twee Edisons Klassiek. In 2009 viel het eerste cd-boek uit de serie, 

De Wereldlijke Werken, in de prijzen, terwijl in 2011 in de categorie ‘Het Document’ de 

gehele serie werd gelauwerd. Aan de internationale versie van de delen I (Wereldlijke 

werken), II (Psalmen) en III  (Cantiones Sacrae) werd tevens elk de Diapason d’or 

Decouvertes toegekend.  

 In oktober 2010 werd Het Sweelinck Monument gepresenteerd aan Koningin Beatrix in 

de Oude Kerk te Amsterdam, Sweelincks enige en levenslange werkplek, en ook zijn laatste 

rustplaats. Bij die gelegenheid werd consortleider Harry van der Kamp benoemd tot Ridder in 

de Orde van de Nederlandse Leeuw. In hetzelfde jaar werd aan het Gesualdo Consort 

Amsterdam de VSCD KLASSIEKE MUZIEKPRIJS 2010 toegekend in de categorie “meest 

indrukwekkende prestatie van een (klein) ensemble”. 

 In het Sweelinckjaar 2012 nodigde Koningin Beatrix het Gesualdo Consort 

Amsterdam uit het Koninginnedagconcert 2012 te verzorgen in de Grote Balzaal van het 

Paleis Noordeinde te Den Haag.  Op 15 oktober van dat jaar voerde het consort voor het eerst 

werk van Sweelinck uit in de Grote Zaal van het Concertgebouw te Amsterdam, waar 

Sweelincks naam prijkt boven het achterbalkon, en waar Sweelincks hoofd tussen dat van 

Bach en Beethoven is aangebracht aan de voorzijde van het gebouw. 

 In 2014 werd HET SWEELINCK MONUMENT  gecompleteerd met een tweedelige 

boekuitgave (6 cd’s) waarop het complete orgel- en klavecimbelwerk wordt uitgevoerd dat 

met zekerheid aan Sweelinck wordt toegeschreven. Het volledige oeuvre is nu verkrijgbaar 

via www.swinckel.nl. 	  


