


























































PAULUS
Fe

lix 
Mendelss

ohn-Bart
holdy

9 novem
ber 2012

20.00 uur

Raam
straatkerk

Raam
straat - D

elft

w
w

w.cantarella-zingt.nl

za
ng- e

n oratoriu
mve

reniging

CANTA
RELLA

H
ieke M

eppelink – sopraan

Yvonne Kok – alt

Leon van Liere
 – tenor

Hans Christian H
inz – bas

RBO
 Sinfonia – orkest

Johan Sonneveld
 – dirigent

Cantarella 2012 Paulus flyer.indd   1 31-08-12   14:39



Cantarella voert het 
oratorium Paulus uit

zang- en oratoriumvereniging

Cantarella

Op vrijdag 9 november voert 
 Cantarella het bekende  oratorium 
Paulus van Felix Mendelssohn 
Bartholdy uit. RBO Sinfonia 
 begeleidt het koor.  Solisten zijn 
Hieke  Meppelink (sopraan), Yvonne 
Kok (alt), Leon van Liere (tenor) en 
Hans Christian Hinz (bas). Dirigent is 
Johan Sonneveld. 

Het in 1836 voor het eerst uitgevoerde 
oratorium Paulus is één van de 
 belangrijkste koorwerken uit de 
muziek geschiedenis. Het heeft als 
thema het leven van de apostel Paulus. 
Het  oratorium is een monumentaal 
werk met naast recitatieven, aria’s en 
koralen liefst vijfentwintig koordelen. 
 Mendelssohn heeft zich duidelijk laten 
inspireren door Bach, in het bijzonder 
door diens Matthäus Passion. 

Paulus gaat over het leven van de 
farizeeër Saul (Paulus) van Tarsus, die 
actief was bij de christenvervolgingen. 
Hij was betrokken bij de steniging van 
Stefanus. 
Na op weg naar Damascus een visioen 
te hebben gekregen en blind te zijn 

geworden, bekeerde hij zich, liet hij zich 
dopen en werd hij zendeling.Paulus 
werd daarna ook zelf vervolgd en 
bedreigd met steniging. Hij moet dan 
vluchten. 

Mendelssohn weet die verhandeling 
muzikaal prachtig uit te beelden, zoals 
in het agressieve Steiniget ihn. Er lästert 
God; in het gedragen koraal Wachet 
auf! ruft uns die Stimme en in het 
lieflijke Wie lieblich sind die Boten. In 
het slotkoor wordt opgeroepen de Heer 
lof toe te zingen.

Plaats
Raamstraatkerk, Raamstraat 78, Delft. 

Aanvang
20.00 uur (zaal open 19.30 uur). 

Kaarten
Voor aanvang bij de kerk  €24,-
Voor verkoop  €22,– 
Tot 18 jaar en 65+  €20, –
Te  verkrijgen bij muziek handel Van 
 Buytene, bij de  leden van  Cantarella, 
of via   www.cantarella- zingt. nl

www.cantarella-zingt.nl
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