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Requiem
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vrijdag  

28 oktober 2011
Raamstraatkerk 
Delft
aanvang: 20.15 uur



Cantarella op 28 oktober 
in ‘hemelse’ sferen

zang- en oratoriumvereniging

Cantarella

Op vrijdag 28 oktober voert  Cantarella 
twee werken uit: het negen tiende-
eeuwse Requiem in D-moll van Anton 
Bruckner en het twintigste-eeuwse 
The Company of Heaven van Benjamin 
Britten. RBO Sinfonia en organist Eric 
Koevoets begeleiden het koor, Hieke 
Meppelink (sopraan), Carla Lana (alt), 
Julian Hartman (bas) en Frank Fritschy 
(tenor). Dirigent is Johan Sonneveld.

Het Requiem van Bruckner uit 1849 was het 
eerste grote werk voor koor, orkest en solisten 
van deze Duitse componist. Het stuk heeft 
een prachtige klankkleur en past goed in de 
rijke traditie van koorwerken van 18e en 19e-
eeuwse Duitstalige componisten.

Britten componeerde The Company of  Heaven 
in 1937 voor een BBC radio-uitzending op 29 
september, Sint Michaëlsdag. De aarts engel 
Michaël, aanvoerder van de hemelse heer-
scharen, is schutspatroon van de krijgslieden. 
De eerste concertuitvoering was pas op 10 
juni 1989 tijdens het Aldeburgh Festival. 

Het werk is gebaseerd op een libretto dat 
 Britten samen met R. Ellis Roberts samen-
stelde uit Bijbelteksten, volksverhalen en 
 gedichten van Engelse dichters. Naast de 
koordelen zijn er gesproken teksten. Zij ver-
tellen het verhaal over ‘het hemelse gezel-
schap’ (de engelen).

Brittens werk kent zowel zeer vitale, leven-
dige delen als ingetogen, verstilde stukken. 
Bijzonder is een ritmisch deel voor pauken, 
strijkers, orgel en gesproken mannenkoor 
waarin de strijd van Michaël met de duivel 
(draak en slang) wordt verklankt. Het slot-
koor Ye watchers and ye holy ones (Halleluja) 
is een mooi voorbeeld van Engelse kerkelijke 
samenzang. Britten geeft daaraan echter wel 
een geheel eigen invulling.

The Company of Heaven is een bijzonder werk. 
Dit concert is een unieke kans om een uitvoe-
ring ervan bij te wonen.

PLAAtS  Raamstraatkerk, Raamstraat 78, 

Delft. 

AAnvAng  20.15 uur (zaal open 19.30 uur). 

KAARtEn (voor aanvang bij de kerk € 22,-,

voor verkoop € 20,– en tot 18 jaar en 65+ 

 € 18, –) te  reserveren bij muziek handel Van 

 Buytene, bij de  leden van  Cantarella, of via 

  www.cantarella- zingt. nl.

www.cantarella-zingt.nl
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