
 
 
 

Giorno della Memoria per ricordare l’Olocausto 
Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust  

 
Ensemble Salomone Rossi 

 speelt 
Fiori musicali dal barocco ebraico   

Muzikale bloemen uit de joodse barok 
 

Ensemble Salomone Rossi viert het 400ste verschijningsjaar van "Liederen van Solomon" (Hashirim 'asher 

lishlomo) - Concert ter inauguratie van de evenementen in het kader van dit bijzondere jaar. 
 

Nicolò Balducci, sopranist 
Lydia Cevidalli en Jamiang Santi, viool en altviool  

Thomas Chigioni, cello 
Giovanni Togni, klavecimbel  

 
Saluto dell’Ambasciatore d’Italia nei Paesi Bassi Giorgio Novello, dedicato al 

“Giusto tra le Nazioni” Pacifico Marchesini 
 

Begroeting door de Ambassadeur van Italië in Nederland Giorgio Novello, 
opgedragen aan “Righteous Among the Nations” Pacifico Marchesini 

 
25/01/2023 – ore 20.00 uur  

Liberaal Joodse Gemeente, Zuidelijke Wandelweg 41, Amsterdam 
 

 

 

 

 



 

Programma 

 

A.Caceres  (17e-18e eeuw) Hishki, Hizki voor zang, twee violen en basso continuo, gecomponeerd                              
                               voor de inwijding van de Portugese Synagoge te Amsterdam in 1675  

Anoniem (18e eeuw)  Kol Haneshama voor zang en basso continuo 

Salomone Rossi (1570-1630) uit Liederen van Salomon, 1628 en uit Sinfonie e Gagliarde, 1607 Sinfonia, Psalm 

Lammatseach al hagittit, Gagliarda Zambalina, Psalm Haleluyah Haleli nafshi, 

Gagliarda Marchesina, Hashkivenu 

G. F. Händel (1685-1757) Triosonate in F-majeur voor twee violen en basso continuo op.2 nr.4 Larghetto, 

Allegro, Adagio, Allegro 

Benedetto Marcello (1686-1739) uit Estro poetico armonico, 1724-1727 Aria’s en recitatieven uit Psalm 14 voor                       

sopraan en basso continuo met Intonatie van de Spaanse joden over de Psalm                     

“Odekhà ki ‘anitani” 

Antonio Vivaldi (1678-1741)       Sonate voor twee violen en basso continuo op.1 nr.8 Preludio, Corrente, Grave, Giga 

Benedetto Marcello                            uit Estro poetico armonico, 1724-1727  Psalm 21 voor alt, violetta’s en basso continuo 

                                                          Aria’s en recitatieven voor alt, twee violetta’s en basso continuo met Intonatie van 

                                                          de Duitse joden over het Gebed “Shofet kol ha’aretz” 

 

 

L’Ensemble Salomone Rossi è stato fondato dalla violinista Lydia Cevidalli nel 1991 con l’intento di approfondire il 

contributo ebraico alla musica del mondo occidentale. L’Ensemble, composto da Nicolò Balducci, sopranista, Lydia 

Cevidalli e Jamiang Santi, violino e viola, Thomas Chigioni, violoncello e Giovanni Togni, clavicembalo, si è esibito in 

prestigiose sedi, tra cui ricordiamo I Concerti del Quirinale a Roma, la sala Alessi di Palazzo Marino a Milano, il Teatro 

Nazionale di Belgrado, La Sinagoga Italiana di Istanbul, a Bergamo per Effettobibbia, negli Stati Uniti, a Madrid, 

Cremona e in Francia per una tournée di concerti . Il gruppo ha poi partecipato ad una produzione per la BBC ed è 

attualmente impegnato nel Progetto Marcello, progetto di registrazione dell’integrale dei Salmi musicati da Benedetto 

Marcello nella sua famosa opera L’Estro poetico armonico. L’Ensemble ha prodotto alcuni CD che hannno riscosso 

ottime recensioni e grande accoglienza di pubblico, tra cui Benedetto Marcello Psalms and Sonatas (Dynamics 2021) 

e Jewish Baroque music (Concerto Classic 2009). 

 

Ensemble Salomone Rossi werd in 1991 opgericht door violiste Lydia Cevidalli met als doel de joodse bijdrage aan de 

muziek van de westerse wereld te onderzoeken. Het ensemble bestaande uit Nicolò Balducci, sopranist, Lydia Cevidalli 

en Jamiang Santi, viool en altviool, Thomas Chigioni, cello en Giovanni Togni, klavecimbel verzorgde concerten op 

prestigieuze locaties zoals 'I Concerti del Quirinale' in Rome, de Alessi zaal van het Palazzo Marino in Milaan, het 

Nationaal Theater in Belgrado, de Italiaanse Synagoge in Istanbul, Effettobibbia in Bergamo, in de Verenigde Staten, 

Madrid, Cremona en tijdens een concerttournee door Frankrijk.  De groep werkte mee aan een productie voor de BBC 

en werkt momenteel aan het Progetto Marcello, een project gericht op de integrale opname van de door de 

Venetiaanse componist Benedetto Marcello (1686-1739) op muziek gezette psalmen in zijn beroemde werk Estro 

poetico armonico.  Ensemble Salomone Rossi heeft een aantal cd’s opgenomen die door pers en publiek zeer goed zijn 

ontvangen, waaronder Benedetto Marcello Psalms and Sonatas (Dynamics 2021) en Jewish Baroque music (Concerto 

Classic 2009). 


