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il Gardellino 

De naam van het ensemble is ontleend aan Vivaldi’s concerto da camera “del Gardellino”: het muzikaal portret 
van een virtuoze distelvink. In 1988 gingen hoboïst Marcel Ponseele en fluitist Jan De Winne van start met 
kamermuziekconcerten waarbij onder andere Marc Minkowski fagot speelde. Na enkele jaren vooral 
kamermuziekconcerten te hebben gegeven werden vanaf 1998 een vaste kern van vijf strijkers in 1998 
toegevoegd om zo een veel groter repertoire te kunnen ontsluiten. In die jaren was radio Klara een stimulerende 
en projectondersteunende partner die ons de kans gaf door te groeien. Met de steun van de Vlaamse 
Gemeenschap werd il Gardellino vanaf 2000 een vaste waarde in het muzieklandschap, zowel in binnen- als 
buitenland. 

Inhoudelijk is het ensemble als een actieve vulkaan: steeds herzien, steeds vernieuwend. Il Gardellino voert 
grondig onderzoek uit naar de historische achtergrond van de werken teneinde deze muziek van alle tijden 
stijlgetrouw voor het publiek van deze tijd te laten weerklinken. Op die manier heeft il Gardellino in de loop der 
jaren een heel eigen klankidioom ontwikkeld. 

De bewondering voor het oeuvre van Johann Sebastian Bach vormt de spil van il Gardellino’s repertoire, maar 
het ensemble gaat de boeiende uitdaging aan de muziek van ten onrechte minder bekende componsiten uit te 
voeren wat blijkt uit de vele CD opnames en concerten met muziek van Eichner, Graun, Fasch, Janitsch, Stölzel 
en Heinichen. Het ensemble heeft een voorkeur voor uitvoeringen in een historische ruimte, waar de 
harmonische wisselwerking tussen muziek en architectuur een dialoog met het publiek doet ontstaan. 

Naargelang de noden van de muziek wordt de vaste kern van 8 musici wordt uitgebreid met zangers, extra 
blazers en strijkers. De musici zijn toonaangevende specialisten van de historische uitvoeringspraktijk en 
internationaal gewaardeerde vertolkers van barokmuziek: Marcel Ponseele [hobo], Jan De Winne [traverso], 
Ryo Terakado, Mayumi Hirasaki, Joanna Huszsca, François Fernandez [viool], Kaat De Cock en Ingrid Bourgeois 
[altviool], Emmanuel Balssa, Ira Givol en Ronan Kernoa [cello], Vittorio Ghielmi [gamba], Alain Derijckere 
[fagot], Frank Coppieters en Korneel Lecompte [contrabas], Shalev Ad-El, Lorenzo Ghielmi en Bart Naessens 
[klavecimbel]. Het ensemble doet ook regelmatig een beroep op gerenommeerde solisten en werkt geregeld 
samen met andere topensembles zoals Cappella Amsterdam. 

Il Gardellino geniet hoog aanzien zowel in eigen land als internationaal en het ensemble is aanwezig op de 
belangrijke muziekfestivals en podia in Europa (o.a. MA Festival Brugge, Gent Festival van Vlaanderen, Festival 
Oude muziek Utrecht, Festival de Sablé, Festival de Saintes, festivals in Praag, Innsbruck, Berlijn, Regensburg, 
Leipzig, Barcelona, e.a.), maar ook in Australië, Azië, de Verenigde Staten, Centraal- en Zuid-Amerika, Israël 
en Rusland. Concertreizen worden vaak met masterclasses verbonden. 

Il Gardellino kan terugblikken op een rijke discografie, opgenomen voor de labels Accent, Klara, Eufoda en 
Passacaille. Deze opnamen oogsten veel bijval bij pers en publiek en een groot aantal hiervan is door de 
internationale pers met prijzen als Diapason d’Or en Classica onderscheiden. 

Website Il Gardellino: https://ilgardellino.be/nl 

https://ilgardellino.be/nl
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Marcel Ponseele (BE, Kortrijk, 1957) studeerde hobo en kamermuziek 
aan de conservatoria van Brugge, Gent en Brussel. Daarna legde hij zich 
met brio toe op de barokhobo en was in 1981 laureaat van het 
internationale concours Musica Antiqua in Brugge. Sindsdien speelde 
Marcel Ponseele in tal van gereputeerde barokorkesten mee, oa. La 
Petite Bande, The Amsterdam Baroque Orchestra, La Chapelle Royale, 
... Hij ligt bovendien samen met dirigent Philippe Herreweghe mee aan 
de basis van L’Orchestre des Champs-Elysées en leidt zelf de Harmonie 
des Champs-Elysées. 

Met Jan De Winne en Shalev Ad-El richtte hij in 1988 il Gardellino op, 
waarvan hij artistiek leider is. Marcel Ponseele geniet een stevige 
internationale reputatie als barokspecialist en wordt door talloze 

dirigenten als solist gevraagd voor concerten en cd-opnames bij diverse labels. Hij heeft zowat alles 
uitgevoerd en opgenomen wat Bach, Vivaldi, Mozart en anderen ooit voor hobo hebben geschreven. 
Hij legt zich ook toe op kamermuziek en realiseerde in dat verband talloze opnames. Samen met zijn 
broer Francis bouwt Ponseele ook zelf heel nauwgezet oude instrumenten na, die eveneens 
wereldwijd als referentie gelden. Marcel Ponseele was als docent hobo verbonden aan het CNSM de 
Paris, maar legt zich vandaag liever toe op zijn ensemble. Wel geeft hij overal ter wereld 
masterclasses. 
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Leo van Doeselaar is een veelzijdig musicus, die als organist, pianist en 
fortepianist een enkele eeuwen omvattend repertoire bestrijkt. Hij 
bespeelt zowel authentieke als moderne instrumenten, en streeft in zijn 
interpretaties naar een zo groot mogelijke stijlzuiverheid. Naast zijn 
"Professur" aan de Universität der Künste in Berlijn heeft hij als organist 
een grote concertpraktijk opgebouwd in binnen-en buitenland en is hij 
een veelgevraagd jurylid en docent bij internationale orgelfestivals. 

Leo van Doeselaar begon zijn orgel- en pianostudie bij Gerard Akkerhuis 
in Den Haag. Hij studeerde vervolgens aan het Amsterdamse Sweelinck 
Conservatorium: orgel bij Albert de Klerk en piano bij Jan Wijn. Naast 
beide solistendiploma's behaalde hij de Prix d'Excellence orgel. Ook 
werden hem de Toonkunst Jubileum Prijs en de ‘Zilveren Vriendenkrans' 
van het Concertgebouw in Amsterdam toegekend. Na zijn studie 

verdiepte hij zich in historische uitvoeringspraktijk door meestercursussen in het buitenland en bij 
André Isoir in het Franse orgelrepertoire. Ook nam hij fortepiano-lessen bij Malcolm Bilson en Jos 
van Immerseel. 

Als organist van het Barokorkest van de Nederlandse Bachvereniging werkt van Doeselaar samen 
met vele vooraanstaande oude muziekspecialisten. Hij verleende zijn medewerking aan een groot 
aantal Oude Muziek Festivals in Europa en de Verenigde Staten. 

Van Doeselaar nam ook als solist cd’s op voor diverse platenmaatschappijen. Hij verzorgde 
bijvoorbeeld de eerste integrale opname van de orgelwerken van Wilhelm Friedemann Bach, alsook 
van die van Georg Friedrich Händel. Zijn discografie omvat verder opnamen op historische orgels van 
werk van Mozart, Krebs, Bach, van Noordt, Mendelssohn, Franck, Liszt en Reger. De opname van 
alle klavierwerken van Jan Pieterszoon Sweelinck, waaraan van Doeselaar als organist van de 
Pieterskerk in Leiden meewerkte, ontving een Edison en de Prijs van de Deutsche Schallplattenkritik. 

Zijn cd met orgelwerken van Heinrich Scheidemann (MDG) op het van Hagerbeer-orgel in de 
Pieterskerk werd in 2013 bekroond met zowel de Prijs van de Deutsche Schallplattenkritik als de 
ECHO Klassik Preis. 

Als titulair organist van het Concertgebouw treedt Van Doeselaar veelvuldig op met gerenommeerde 
orkesten, ensembles en solisten in zeer uiteenlopend repertoire, dat zich uitstrekt van Haydn tot 
Donatoni. Samen met Erwin Wiersinga werd Leo van Doeselaar in 2014 benoemd als titulair organist 
van het Schnitger-orgel in de Martinikerk te Groningen. In 2007 werd aan hem in de Oude Kerk in 
Amsterdam de Jan Pieterszoon Sweelinckprijs uitgereikt vanwege zijn verdiensten voor de 
orgelcultuur. 

http://leovandoeselaar.com 
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Mieneke van der Velden studeerde viola da gamba bij Jaap ter Linden, Anneke Pols en Wieland 
Kuijken, en sloot in 1988 haar studie af met het einddiploma Uitvoerend Musicus aan het Koninklijk 
Conservatorium van Den Haag. 

Als een van Noord-Europa's meestgevraagde gambisten treedt zij regelmatig op met Glen Wilson 
(clavecimbel) en Fred Jacobs (theorbe), en met haar ensemble L'Armonia Sonora. Daarnaast speelt 
zij regelmatig solistische partijen in grotere oratoria, zoals de Johannes- en Matthäus Passion 
(Nederlandse Bachvereniging o.l.v. onder andere Jos van Veldhoven, Gustav Leonhardt, Sigiswald 
Kuijken en René Jacobs, Collegium Vocale o.l.v. Philippe Herreweghe, Concerto Köln o.l.v. René 
Jacobs, Anima Eterna o.l.v. Jos van Immerseel). In de afgelopen jaren speelde zij onder andere de 
solopartijen in Bach's Trauerode o.l.v. Philippe Herreweghe, Handels "La Resurrezione" o.l.v. Ton 
Koopman, Telemann- en Bruhns-cantates o.l.v. Konrad Junghänel (Cantus Cölln). Zij treedt op in 
heel Europa, en gaf concerten in Japan, Korea, Canada, en Mexico. 

Voor het Nederlandse label 'Channel Classics' nam zij drie solo-CD's op; bij het Belgische label  
'Ramée' verschenen zes CD's: naast enkele opnames met haar ensemble L'Armonia Sonora 
realiseerde zij een drieluik met franse solo-muziek, "Hommages", "Images", en "Dialogues" in 
samenwerking met Glen Wilson, Fred Jacobs en Wieland Kuijken. Alle CD's worden door de 
internationale pers met groot enthousiasme ontvangen. 

Mieneke van der Velden is in het bezit van twee originele franse instrumenten, een pardessus de viole 
(het kleinste instrument uit de viola da gamba familie) uit 1768 gebouwd door Ludovic Guersan, en 
een basgamba uit 1617, gebouwd door Antoine Despont. 

Mieneke van der Velden is hoofdvak-docente viola da gamba aan het Conservatorium van 
Amsterdam, en aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, waar zij in samenwerking met de 
docenten blokfluit, luit en zang een consort-traditie gestart is. 

https://www.mienekevandervelden.com 
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