Caeciliacantate van Arjan van Baest
Theresienmesse van J. Haydn
Wereldpremière Caeciliacantate
Op zondag 4 november 2018 verzorgt Cantiqua
Concert een wereldpremière van de Caeciliacantate
genaamd “Muze van ons hart”.
Het stuk is gecomponeerd door Arjan van Baest en de
tekst is van Judith ter Hofstede. In de 19e eeuw werd
Caecilia officieel benoemd tot patrones van de
katholieke kerkmuziek. In deze cantate wordt de
legende bezongen hoe zij haar man Valerius tot het
Christendom wist te bekeren. Ze weet hem zelfs te
porren om het ideaal van de kuisheid na te leven.
Caecilia werd als een lichtend voorbeeld van kuisheid vereerd en wordt aan
het eind van de Middeleeuwen steevast afgebeeld met een handorgel.
Theresienmesse van Haydn (Missa in Bes)
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Deze mis is gecomponeerd door Joseph Haydn voor
het hof van Prins Nicolaas II Esterhazy. De
Theresienmesse is veelvuldig geroemd als Haydns
fraaiste mis, sensualiteit verbindend met
compositorische structuren.
De Oostenrijkse keizerin, Maria Theresia was een
groot liefhebber van Haydns muziek. Bij een
uitvoering in de Weense hofkapel zong de keizerin
de sopraansolo. Dit leidde ertoe dat lang werd
gedacht dat Haydn het werk voor de keizerin
schreef en dit leidde uiteindelijk tot de misleidende
bijnaam.
De mis was in werkelijkheid geschreven voor prinses Maria Josepha
Esterhazy, de echtgenote van prins Nicolaas II Esterhazy. De bijnaam
Theresienmesse is niet alleen verwarrend omdat de mis in werkelijkheid aan
een ander persoon was opgedragen, maar ook omdat Haydns broer Michael
twee jaar later een mis schreef voor keizerin Maria Theresia, de Missa Sancti
Theresia.
Het concert vindt plaats zondag 4 november 2018 om 15.00 uur in de Petrus
Donderskerk, Enschotsestraat 124 te Tilburg
Toegangskaarten à € 15,- (incl. koffie/thee tijdens de pauze) zijn
verkrijgbaar bij:
Lia de Kok, tel: 013-5334132, kaartverkoopcantiqua@gmail.com.
Bestellingen kunnen ook worden gedaan via de website van Cantiqua:
www.cantiqua.nl/kaartverkoop.
Solisten: sopraan Kyra van Camerijk, alt Eline Welle, tenor Peter Vos en bas
Mark Ellis Gough. Het geheel zal onder leiding staan van dirigent Arjan van
Baest.
Meer info is te vinden op www.cantiqua.nl/concerten.

Het programma van Cantiqua Klassiek voor de komende weken vindt u hier….
Afmelden

