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Werken van Haydn en Händel 
door Cantarella 
Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella voert op 11 oktober in Delft twee klassieke 
werken uit: De Schöpfungsmesse van Joseph Haydn en de Ode for St. Cecilia’s Day 
van Georg Friedrich Händel. 

Die Schöpfungsmesse (eigenlijk de Mis in bes) is één van de veertien  missen van 
Haydn en bovendien één van diens zes latere missen. De bijnaam ervan is ontleend 
aan een muzikaal citaat uit Die Schöpfung, maar verder is er geen verwantschap met 
dat werk. De Schöpfungsmesse is in 1801 geschreven voor koor, solisten, orkest en 
orgel. Blazers hebben belang rijk aandeel en de instrumentale bezetting is opvallend 
groot. Uiter aard ontbreekt in deze compositie niet een fuga: een koordeel waarin de 
herhaalde melodielijn tot een fraai meerstemmig klankbeeld leidt.  

De Ode for St. Cecilia’s Day uit 1739 is een cantate op een gedicht van John 
 Dryden. De martelares Sint Cecilia is de schutspatroon van de  muziek en het stuk 
is  geschreven voor de viering van de naamdag van deze heilige. In het werk worden 
onder meer de trompet, de fluit en de viool bezongen en vooral de ‘harmony’, de 
‘heavenly harmony’ (hemelse harmonie).

Cantarella hoopt onder leiding van dirigent Johan Sonneveld een mooie uitvoering 
van deze twee bijzondere werken te geven. Holland Symfonie  Orkest (voorheen 
RBO Sinfonia) begeleidt het koor, samen met organist Rien  Donkersloot. Vocale 
s olisten zijn Jenny Haisma ( sopraan), Mieke van Laren (alt), Arco Mandemaker 
( tenor) en Willem de Vries (bas).

Wij nodigen u van harte uit om vrijdag 11 oktober te komen  luisteren 
uit gevoerd in de Raamstraatkerk, Raamstraat 78. Aanvang 20.15 uur 
(zaal open 19.30 uur). Kaarten (kerk € 24,–, voorverkoop € 22,–) zijn 
verkrijgbaar bij muziekhandel Van Buytene en bij de leden, of te 
 reserveren via www.cantarella.nl.

Cantarella is een actief koor. In oktober reist het koor naar het Duitse Freiberg om daar 
een concert te geven. Diezelfde maand start in samenwerking met Muziekschool Rootz 
een cursus koorzingen onder het motto: Zelf(s) zingen in een koor kun je leren. 
Meer informatie: www.cantarella.nl.
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