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2 december - 20:15
Sint-Norbertuskerk
Dageraadplaats
Antwerpen

3 december - 16:00
Sint-Martinuskerk
Kerkplein
Burcht

Vocale meesterwerken van oa.
Claudio Monteverdi, Orlandus Lassus,
Josquin Des Prez, Arvo Pärt,
Coen Vermeeren, …

IN ADVENTU
DOMINI
Licht in de duisternis
Advent is de tijd van reflecteren en overschouwen, maar ook
van hoopvol uitkijken naar de toekomst. De blik niet enkel gericht op ons eigen kleine leventje, maar op de hele wereld van
staten, gemeenschappen, overtuigingen en religies.
In donkere dagen krijgen internationale spanningen, oorlog en
terreur, het toenemend individualisme, … volop aandacht. Maar
het is van levensbelang om te blijven hopen dat het beter kan
en beter wordt. De advent staat symbool voor die hoop en het
afwerpen van wat ons neerslachtig maakt.
Het concertprogramma In Adventu Domini vat dit allemaal
mooi samen in een uitgelezen selectie van vocale meesterwerken uit de Renaissanceperiode en de moderne tijden.
--550 jaar geleden werd Claudio Monteverdi geboren. In
een eerste gedeelte van dit concert brengen we een kleine
hommage aan deze Italiaanse renaissance-componist en zijn
leermeester Giaches De Wert. Dit vormt de aanloop naar de eigenlijke adventsmuziek, met Vlaamse grootheden als Josquin
Des Prez en Orlandus Lassus. We voelen de koude, donkere
winterdagen door de muziek heen. Om vervolgens plaats te
maken voor een nieuwe tijd waarin de verlosser licht en warmte
brengt onder de volkeren.
In het tweede concertgedeelte zingen we uitsluitend muziek
van componisten uit de twintigste en eenentwintigste eeuw.
De sobere en sfeervolle Sieben Magnificat-antifonen van Arvo
Pärt vormen hier de kapstok. Daarnaast staan composities van
Coen Vermeeren, Cyrillus Kreek en Eric Whitacre garant voor
een serene sfeer van verwachting, mysterie en aanbidding.
In Adventu Domini sluit passend af met het indrukwekkende
Magnificat van Pärt.
Van harte welkom!

Tickets: Studenten / 65+: € 12 Voorverkoop: € 15 Kassa: € 18
Info, tickets en reservaties: contact@polyfoon.be
T +32 498 84 49 81 +32 496 53 67 85
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