Louise Reichardt (11 de abril de 1779, Berlín – 17
de novembro de 1826, Hamburgo). Filla dos
compositores Juliane Reichardt e Johann Friedrich
Reichardt e neta de Franz Benda. O seu avó e o
seu pai foron
respectivamente Konzertmeister e Kapellmeister n
a corte de Federico o Grande. Louise Reichardt
tomou leccións de música do seu pai, e en 1800
catro das súas cancións foron publicadas nunha
colección. A pesares da falla de educación formal,
Louise tivo o privilexio de vivir nun fogar que
atraeu importantes poetas da súa época, como
Goethe, Tieck, Novalis, Schlegels, Eichendorff,
Clemens e Bettina Brentano, von Arnim e
outras/os. Goethe chamou á casa da súa
familia."Die Herberge der Romantik". Al
compoñer, Louise establece textos dos escritores
contemporáneos máis talentosos.
En 1809 trasladouse a Hamburgo, onde estudou
con Johann Frederich Clasing. Louise ensinou
Louise estableceu unha sociedade coral Gesangverein en Hamburgo como
música, dirixiu coros e compuxo. Entre 1809 e
directora de coro. Sen embargo, debido ao sexismo da época, non se lle
1826, compuxo a maioría dos seus Lieder,
permitiu dirixir os coros en público. A pesares destas desafortunadas
chegando ao público escribindo nun estilo folk e
restricións de xénero, Reichardt influiu fortemente na vida musical en
facilmente accesible, ao combinar melodías
Hamburgo a través da composición, ensinanza e dirección detrás de
memorables con simples acompañamentos para
escena, ademais da tradución das obras latinas de Hasse e Graun ao
piano, con textos de alta calidade seguindo os
alemán.
temas típicos do romanticismo alemán, destacando
a natureza, o amor romántico e a morte, sendo
Entre os seus títulos destacan: Giusto Amor, Notturno, Vanne felice
esta calidade, un dos seus logros de composición
rio (Metastasio) (1806), Bergmannslied (Novalis), Heimweh (attributed to
definitorio. Por mor de que a súa música era tan
Wetzel), Die Blume der Blumen (Runge), Duettino (1802) (Brentano) (two
accesible e agradable de escoitar, foi amplamente
tenors), From Des Knaben Wunderhorn: Hier liegt ein Spielmann begraben,
apreciada polo público, dominado pola sociedade
Betteley der Vögel.
burguesa. Como resultado, Louise non tivo que
depender do patrocinio real, como o fixeron moitos
dos seus predecesores, para obter apoio.
*Elaborado por Carmen Ruiz. Fontes e +info
no Panel Coeducativo de abril dedicado a Louise Reichardt na nosa web
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