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Hoogfeest van Pinksteren

Uitvoering van de H Moll Messe, BWV 232

Hohe Messe
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Plechtige eucharistieviering
voorgegaan door pastoor Paul Scheelen

Ten geleide bij de orkestmis van Pinksteren
Johann Sebastians Bachs ‘Missa Tota’

Het is voor ons allen samen – voor u als aanwezigen, voor ons als uitvoerders van het werk –
een grote uitdaging om ons aan Bachs magnum opus, zijn enige missa tota, volledige mis, te
wagen.
Het werk is een mysterie.
“Subliem, buitenmaats, allesomvattend… slechts superlatieven volstaan om Bachs Mis in b
klein, de ‘Hohe Messe’, te omschrijven.” 1
Niet alleen vraagt de muziek an sich het uiterste van de uitvoerders, ze is buitengewoon
veeleisend, ook de duurtijd van de muziek, ongeveer 1 uur en 45 minuten, maakt de mis niet
meteen “geschikt” voor een hoogmis bij Pinksteren.
Maar “geschikt” is dan ook niet echt het woord dat je vindt passen bij een Pinksterfeest.
Pinksteren is geen vanzelfsprekendheid.
Waarom schreef Bach aan het einde van zijn leven, als een synthese van al zijn kunnen, voor
het eerst een volledige toonzetting van het ordinarium? Er zijn tal van suggestieve antwoorden,
maar geen één is definitief. Musicoloog Kevin Voets komt in zijn tekst tot een mooi inzicht:
misschien schreef Bach de mis voor de toekomst en is die toekomst vandaag aangebroken.
Het is gemeengoed om te stellen dat de compositie niet bedoeld is om tijdens de liturgie te
weerklinken. Maar biedt de feestelijkheid van de nakende opening van het barokjaar en de
inspiratie van een kerk die haar adelsbrieven voorlegt, die wil tonen wat haar verzamelde
krachtinspanning kan betekenen voor ‘Antwerpen Barokjaar 2018 – Rubens inspireert’, biedt
dit niet het perspectief om op een Pinksterzondag de handschoen op te nemen?
Misschien weerklinkt voor het eerst vandaag Bachs ‘missa tota’ binnen de liturgie.
--Onze visie om het werk binnen een liturgisch kader uit te voeren, heeft ons in
gezamenlijk overleg doen beslissen om een klein kwartier aan muziek te couperen.
Daarnaast worden een aantal delen uit het Gloria en Credo verdeeld over intrede, tussenzang,
offertorium, communie en slot. De muziek neemt op die manier plaats binnen het functionele
verloop van de liturgie. Dit zorgt ervoor dat de we de uiteindelijke lengte van de orkestmis
binnen het vooropgestelde maximum van 2 uur kunnen houden.
1.

Aanvangszin van de mooie inleiding bij de prachtige online opname van de Nederlandse Bach Vereniging
o.l.v. Jos Van Veldhoven, zie allofbach.com/nl/bwv/bwv-232/
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J.S. Bach – Hohe Messe
1. INTREDE

.

Laudamus te uit ‘Gloria’

.

Sopraan 2		

.

2. KYRIE

.

.

Kyrie eleison

.

.

Koor (5-stemmig)

.

3. GLORIA .

.

Gloria in excelsis Deo		

.

Koor (5-stemmig)

.

.

.

.

Domine Deus

.

.

Sopraan 1 + tenor

.

.

.

.

Qui tollis .

.

.

Koor (4-stemmig)

.

.

.

.

Gratias agimus tibi

.

.

Koor (4-stemmig)

.

4. TUSSENZANG

.

Qui sedes .

.

.

Aria alt

.

.

5. HOMILIE		

.

.

.

.

.

.

.

6. CREDO .

.

Credo in unum Deum

.

Koor (5-stemmig)

.
.

.

.

.

.

Patrem omnipotentem		

.

Koor (4-stemmig)

.

.

.

Et in unum Dominum

.

Duet sopraan 1 + alt .

.

.

.

Et incarnatus est

.

.

Koor (5-stemmig)

.

.

.

.

Crucifixus

.

.

Koor (4-stemmig)

.

.

.

.

Et resurrexit

.

.

Koor (5-stemmig)

.

.

Et in Spiritum Sanctum

.

Aria bas

.

7. OFFERTORIUM

.

.

.

.

Confiteor		 .

.

Koor (5-stemmig)

.

.

.

.

Et expecto		

.

.

Koor (5-stemmig)

.

8. SANCTUS

.

Sanctus

.

.

.

Koor (6-stemmig)

.

.

.

.

.

.

.

.

Benedictus		 .

.

Aria tenor .

.

.

Osanna

.

.

.

Koor (8-stemmig)

.

11. ONZE VADER

.

.

.

.

.

.

.

.

12. AGNUS DEI

.

Agnus Dei		

.

.

Aria alt

.

.

13. COMMUNIE

.

Quoniam uit ‘Gloria’ .

.

Aria bas

.

.

.

Cum Sancto Spiritu

.

.

Koor (5-stemmig)

.

.

Dona nobis pacem

.

.

Koor (4-stemmig)

.

9. EUCHARISTISCH HOOGGEBED
10. BENEDICTUS
.

.

.

.

14. NA DE ZEGEN
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Bachs ‘Hohe Messe’

De grootmeester van de Duitse barok
deed er meer dan twintig jaar over om zijn
‘Hohe Messe’ te voltooien. Dit gegeven
is op zichzelf al bijzonder, gezien de
gewoonte van de componist om enorme
hoeveelheden muziek af te werken op zeer
korte tijd. Zo is het bekend dat hij tussen
1723 en 1729 ongeveer 300 cantates
produceerde. De mis is ook de laatste
compositie die Bach afwerkte voor zijn
overlijden, een echte zwanenzang. Dit
doet sterk vermoeden dat de componist
er zelf een grote inhoudelijke en muzikale
betekenis aan toekende. De mis is wellicht
ook het eerste werk van Bach dat herkend
werd door de critici en onderzoekers als
een uitzonderlijk muziekstuk; in 1817 reeds
beschreef de criticus en uitgever HansGeorg Nägeli de mis in si-klein als “het
grootste muziekwerk van alle tijden en
alle volkeren”. Dit is opmerkelijk, gezien
de toondichter uit Leipzig tijdens zijn
leven nauwelijks bekendheid genoot,
en er de eerste eeuw na zijn dood vaak
geringschattend werd geschreven over
zijn oeuvre. welk belang had de mis in het
levenswerk van Johann Sebastian Bach, en
waarom bekleedt het zo’n voorname plaats
in onze muziekgeschiedenis?
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Johann Sebastian kwam uit een grote
Thüringse familie, die tijdens zes
generaties (1560 tot de negentiende
eeuw) een uitzonderlijk aantal goede en
beroemde musici voortbracht. Hij kreeg
zijn vroegste muzikale onderricht van zijn
vader, een stadsmuzikant te Eisenach, en
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na diens dood in 1695 van zijn oudere broer
Johann Christoph, die nog was opgeleid
door Johann Pachelbel. Hij bestudeerde
verder de muziek van andere componisten
volgens de gebruikelijke methode van
het kopiëren of arrangeren van hun
partituren, een gewoonte die hij heel zijn
leven volhield. Hij correspondeerde ook
veelvuldig met buitenlandse componisten,
zoals bijvoorbeeld met de Fransman
François Couperin. Zo raakte hij vertrouwd
met de stijlen van de toonaangevende
componisten in Frankrijk, Duitsland,
Oostenrijk en Italië (Antonio Vivaldi), en
nam hij van hen de beste elementen
over. Er kunnen samenvattend gesteld
vijf grote factoren aangeduid worden die
toelaten de oorzaak van het meesterschap
van Bach te begrijpen. De familietraditie
van vakmanschap zorgde voor een
erg natuurlijke omgang met muziek; hij
componeerde als het ware nog voor hij
leerde schrijven. De vruchtbare methode
om compositietechnieken te assimileren
door ze over te schrijven, leidde tot een
sterk internationaal muzikaal bewustzijn,
hoewel Bach nooit zelf buiten Duitsland
reisde. Hij heeft zich vervolgens steeds
van een relatief veilige patronage
verzekerd geweten (door particulieren,
kerk en gemeente). En tenslotte zijn er
twee elementen die specifiek culmineren
in zijn muzikaal testament, de mis in siklein: zijn sterk religieuze opvatting over
de functie van kunst en muziek en de
plichten van de kunstenaar ten opzichte
van god en de gemeenschap, en bovenal
zijn onverklaarbare en onevenaarbare
genialiteit.

Hij was als organist werkzaam in Arnstadt
(1703-1707) en Mülhausen (1707-1708).
Daarna werd hij hoforganist en later
kapelmeester in de kapel van de hertog
van Weimar (1708-1717), dirigent aan het hof
van Cöthen (1717-1723), en tenslotte cantor
aan de koorschool van Sint-Thomas en
kapelmeester te Leipzig, waar hij werkte
en verbleef tot aan zijn dood (1723- 1750).
het Thomascantorschap was een relatief
belangrijke positie in het lutherse Duitsland,
en hij genoot een respectabele reputatie
als orgelvirtuoos en componist van
geleerde contrapuntische werken. er waren
echter talloze muzikale tijdgenoten die in
Europa een veel grotere bekendheid en
uitstraling genoten (zijn landgenoot Georg
Frederick Händel bijvoorbeeld). in roem
en glorie scheen Bach echter nooit echt
geïnteresseerd te zijn geweest; hij was een
echte familieman (met twintig kinderen), en
een consciëntieus vakman die zijn werk zo
goed mogelijk wilde verrichten ten aanzien
van zijn opdrachtgevers, ter lering en
vermaak van zijn medemensen, en vooral
ter meerdere eer en glorie van God. Hij
zou ongetwijfeld erg verbaasd geweest zijn
mocht iemand hem verteld hebben dat een
kwarteeuw na zijn overlijden zijn muziek
overal ter wereld uitgevoerd en bestudeerd
zou worden, en dat hij door musici en
melomanen meer vereerd zou worden dan
eender welke andere componist.
De mis in si-klein, de ‘Hohe Messe’
De ‘Hohe Messe’ of ook ‘H-moll messe’
genoemd, is de enige van Bachs missen
die alle onderdelen van het ordinarium van
een mis omvat: Kyrie eleison, Gloria, Credo,
Sanctus en Benedictus met Hosanna,
Agnus Dei en Dona nobis pacem. Hij
schreef nog verschillende korte missen vier Missae Breves zijn ons overgeleverd
- maar de muziek ervan is telkens bijna
volledig ontleend aan cantates van zijn
hand. Dit was ook zo met de ‘Hohe Messe’,
een overwegend samengesteld geheel, dat
echter allerminst als ‘kort’ te typeren valt
(het werk duurt bijna twee uur).

Bach stelde de mis samen tussen 1747 en
1749 uit delen die hij ervoor had uitgewerkt.
Volgens recent onderzoek zou Bach het
plan voor de mis al in 1724 hebben opgevat,
toen hij een losstaand Sanctus schreef
voor Kerstmis. in 1733 kwamen het Kyrie
en Gloria tot stand; Bach droeg die delen
op aan Friedrich August II, de koning van
Polen en keurvorst van Saksen. Sommige
andere delen waren aanpassingen van
koren uit cantates, waarbij de Duitse
tekst werd vervangen door het Latijnse
ordinarium en de muziek een beetje werd
bijgewerkt. het Gratias agimus - waarvan
de muziek herhaald wordt in het Dona
nobis pacem - uit het Gloria bijvoorbeeld
kwam uit cantate nummer 29 (1731), en het
Qui tollis werd ontleend aan cantate 46
(1723). in het ‘Symbolum nicenum’, zoals
Bach zelf zijn Credo noemde, waren de
geparodieerde delen: Crucifixus (cantate 12
uit 1714), Et expecto (cantate nummer 120,
1729), Patrem omnipotentem (cantate 171,
ca. 1729), Hosanna (cantate 215, 1734), en
Agnus Dei (cantate 11, 1735). het Et resurrexit
is wellicht gebaseerd op een concertdeel
dat verloren ging. Nieuw gecomponeerde
delen waren het begin van het Credo, Et
in unum Deum, Et in Spiritum Sanctum,
Confiteor, en Benedictus. Hierbij waren de
eerste twee genoemde delen in ‘stile antico’
gecomponeerd, wat opvallend contrasteert
met de andere delen in moderne stijl. Het
Et in spiritum sanctum vertoont zelfs sporen
van de populaire galante stijl: herhalingen,
parallelle tertsen, traag harmonisch ritme,
en het aanbrengen van dynamiektermen
(‘piano’ en ‘forte’), om de klankbalans
tussen instrumentaal obligaat en koor te
regelen.
De namen mis in si-klein of ‘Hohe Messe’
werden pas laat na zijn dood bedacht. Bach
zelf had het werk geen titel gegeven, en
heeft het overigens ook nooit als geheel
weten uitvoeren. Zijn zoon Carl Philip
Emanuel, die het manuscript na zijn vaders
dood in beheer kreeg, noemde het werk
wel de “große catholische Messe”. later
werd de naam mis in B-klein (in het Duits
H-moll Messe) gangbaar, maar eigenlijk is
orkestmis pinksteren - 5

deze naam onjuist omdat si-klein weliswaar
de toonsoort van het eerste Kyrie is, maar
voor het overige staat vrijwel de hele mis in
andere toonaarden. Tijdens de romantiek,
toen het werk van Bach vooral dankzij
Mendelssohn opnieuw in de belangstelling
kwam, werd er voor het eerst gesproken
van de ‘Hohe Messe’.
Het feit dat Johann Sebastian Bach zo’n
overtuigd en praktiserend lutheraan was,
valt op het eerste zicht moeilijk te rijmen met
het componeren van deze erg katholieke
mis. De Nederlandse ‘Bachforscher’ Kees
van Houten ontwikkelde over deze vraag
interessante stellingen. Om te beginnen
wijst hij er op dat in de lutherse kerkdiensten
wel vaker katholieke elementen zaten, zoals
een verkorte mis met slechts enkele vaste
misgezangen (cf. de genoemde ‘missae
breves’). De gangbare muziekwetenschap
stelt vaak dat Bach pas tegen het eind van
zijn leven, toen hij geen prominente rol in
de kerkmuziek meer speelde, besloot om
een compleet ordinarium te componeren.
Volgens die theorie pakte hij zijn Kyrie en
Gloria uit 1733 en het Sanctus van 1724.
Hij zou er het Credo, het Agnus Dei en
de ontbrekende delen van het Sanctus
(Hosanna en Benedictus) bij hebben
geschreven en van dat alles via knipen plakwerk een volledige mis hebben
gemaakt. van Houten haalt het bewijs voor
zijn stelling - namelijk dat Bach al heel
vroeg bewust een katholieke mis wilde
schrijven uit de muziek zelf. De tekst van
de mis is niet zo relevant; daar kan zelfs
de strengste protestant mee leven. maar
Rome en de reformatie legden die teksten
wel verschillend uit. En een componist kon
passages met muziek onderstrepen of
afzwakken. Daardoor zegt de muziek iets
over de achterliggende theologie. volgens
van Houten is de ‘Hohe Messe’ katholiek
en luthers tegelijk. Naar de vorm is ze
luthers, maar in de muziek rooms-katholiek.
Dit verklaart waarom Bach een extra Et
incarnatus (onderdeel van het Credo)
toevoegde: om zowel een katholieke
als een lutherse uitvoering mogelijk te
maken. En waarom begint bijvoorbeeld het
6 - orkestmis pinksteren

vierde deel (Bach maakte zelf die indeling)
van de mis met een Hosanna, terwijl dat
normaal gezien een onderdeel van het
voorafgaande Sanctus is? het Hosanna
werd in de lutherse kerkdienst nooit
uitgevoerd. dit Hosanna-thema duikt al op
in het losstaande Sanctus van 1724, reden
te meer om te vermoeden dat de componist
bewust en al heel vroeg een katholieke mis
in gedachten had.
Van Houten besluit dat Bach een katholieke
mis wilde maken als een soort visitekaartje.
De componist hoopte zo een positie
aan het (katholieke) hof van Dresden te
bemachtigen. het Kyrie werd bovendien
opgedragen aan Friedrich August II, de
katholieke koning van Polen. Een volledig
katholieke mis kon hij echter niet maken
vanwege zijn ambt als Thomascantor in
het streng gereformeerde Leipzig. dus
componeerde Bach alleen de delen die in
de lutherse traditie pasten. Het concept van
een complete katholieke mis had hij echter
al lang voor 1747 in gedachten.
De ‘Hohe Messe’ als teletijdmachine?
Johann Sebastian Bach besefte goed,
toen hij in 1747 aan de samenstelling van
de mis in si-klein begon, dat hij het nooit
uitgevoerd zou weten, al was het maar
omdat de compositie als geheel daarvoor
veel te lang was. Maar waarom getroostte
hij zich dan deze enorme moeite? van
Houtens theorie over een visitekaartje voor
mogelijke katholieke werkgevers houdt in
dit verband ook geen stand: het verklaart
hoogstens de roomse elementen in de mis,
maar daarom nog niet de reden waarom hij
dit gigantische werk samenstelde.
Het heeft er alle schijn van dat Bach pijnlijk
goed besefte dat zijn composities niet
weggelegd waren voor contemporaine
uitvoering, maar dat hij - als een rasechte
avant-gardist - schreef met de blik op
de toekomst. Ter verduidelijking van dit
prangend vermoeden is het interessant
een citaat te vermelden over Bachs werk
vanwege een anonieme “bekwame,

reizende muzikant”, gepubliceerd in 1737 in
het tijdschrift Der critische Musikus, onder
redactie van Johann Adolph Scheibe:
“deze grote man [Johann Sebastian Bach]
zou door hele volken worden bewonderd
als hij meer gratie zou hebben, als hij het
natuurlijke element in zijn stukken niet
zou wegnemen door ze een gezwollen
en verwarde stijl te geven, en als hij hun
schoonheid niet zelf zou verduisteren door
een overdadige gekunsteldheid. Omdat hij
van zijn eigen vingers uitgaat zijn Bachs
stukken extreem moeilijk om te spelen;
want hij eist dat zangers en instrumentalisten in staat zijn om met hun kelen en
instrumenten te doen wat hij op het klavier
kan spelen. Maar dat is onmogelijk. Ieder
ornament, iedere versiering, en alles
waarvan men meent dat het bij de manier
van spelen hoort, drukt hij in helemaal
in noten uit, waardoor zijn stukken hun
harmonische schoonheid wordt ontnomen
en de melodie overal helemaal aan het oog
wordt onttrokken. Alle stemmen moeten
samenwerken en even moeilijk zijn, en
geen van hen kan men als hoofdstem
onderscheiden. Kortom, hij is voor de
muziek wat de heer von Lohenstein voor de
poëzie is. Gezwollenheid heeft hen beiden
van het natuurlijke naar het gekunstelde
gevoerd, en van het verhevene naar het
sombere; en in beiden bewondert men
de noeste arbeid en de buitengewone
prestatie, die echter vergeefs zijn geweest
aangezien ze strijdig zijn met de Natuur”.

Wie kent tegenwoordig nog de dichter von
Lohenstein? was Bachs werk tevergeefs
geweest? Bach wist dat zijn hoogmis nooit
tijdens zijn leven zou uitgevoerd worden. Hij
zag ook glashelder in dat het werk tijdens
zijn leven niet uitgevoerd kòn worden; haast
niemand begreep zijn genie, die zelfs als
strijdig werd ervaren met “de natuur” in het
heersende culturele rococoklimaat. Bach
schreef dan ook niet voor zijn tijdgenoten,
hij schreef voor luisteraars wiens “Natuur”
zijn compositorisch genie zou kunnen
horen en begrijpen. Bachs testament, de
Mis in si-klein, was niet bedoeld voor zijn
kinderen, en zelfs niet voor de generaties
die daarna kwamen. Het werk heeft
ongeveer een kwarteeuw moeten wachten
op de aandacht die het verdient; de ‘Hohe
Messe’ werd gecomponeerd voor ons.
Het vormt de ultieme overwinning van de
componist op de tijd zelf.
- KEVIN VOETS
Muziekkapel Sint-Paulus dankt de auteur
voor de vriendelijke terbeschikkingstelling
van zijn programmatekst.

orkestmis pinksteren - 7

Sint-Paulusvrienden,

altijd weer iets nieuw te ontdekken.

Pinksteren, in het jaar 33
Dat moet daar nogal een paniek geweest zijn, 1985 jaar
geleden, bij de christenen in Palestina, na de dood van
Jezus. Dat de Joodse religieuzen Hem nooit aanvaard
hadden, dat waren ze gewend. Maar op die onweerachtige
vrijdag was Jezus gekruisigd door de Romeinse autoriteit –
dat was andere koek.
Hij doet een paar verschijningen tijdens de schemerperiode,
de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren. Eerst aan Maria
Magdalena, Zijn getrouwe, dan aan die twee kameraden, de
Emmaüsgangers. Zijn ze op de loop, die twee? Naar Jaffa
misschien, de haven aan de Middellandse Zee. Of naar het
Meer van Galilea, aan de overkant wachtte wellicht een
meer gematigd regime. Hoe dan ook, ze keren terug naar
Jeruzalem en vertellen over wat hen overkomen is.
En er gebeuren meer van die rare dingen. Her en der
komen die vroege christenen elkaar tegen en ze trekken
druppelsgewijs terug naar Jeruzalem. Het zouden er
tientallen kunnen geweest zijn, misschien een paar
honderd, meer waarschijnlijk niet. En daar, vijftig dagen
na Zijn verrijzenis, worden die volgelingen, vluchtelingen,
discipelen, collectief begeesterd en begint de verspreiding
van het christendom. Daar, in Jeruzalem, is het gebeurd, op
dat moment.
Dat is wat vandaag, zoals 1985 jaar geleden, een reden is
om bij elkaar te komen en, zoals in ons geval, te luisteren
naar die Hoge Mis van J.S. Bach. Dat was ook de reden
waarom precies 400 jaar geleden een nogal onbekende
schilder, Mathys Voet, het Pinkstertafereel mocht schilderen,
als onderdeel van de vijftiendelige reeks “Mysteriën van
de Rozenkrans”. Deze serie hangt aan uw linkerzijde, de
noorderwand van het kerkschip.
De evangelist Johannes schrijft dat de deuren van de
christenen gesloten waren, uit vrees voor de Joden. Dat zat
echt niet goed hoor, tussen die twee groepen, in het begin.
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Maria was er, de apostelen natuurlijk, met Mathias in plaats
van de vervlogen Judas. Dan wordt plots die hele groep
begeesterd, een nieuw elan maakt zich van hen meester
en ze zijn niet meer te houden. Iedereen die al eens een
vergadering heeft bijgewoond waar het vuur in de pan slaat,
waar iedereen plots denkt: “ja, dat is het, met die werkwijze
gaan we er geraken” – die weet precies hoe het kan gaan.
Mathys Voet is echt wel de minst bekende uit de rij van elf
kunstenaars die deze vijftien Mysteriën hebben geschilderd.
Maar hij doet dat goed hoor, dit Pinksterentafereel. Maria zit
sereen in het midden. Het is geen koekendoos-Maria, maar
een vrouw die haar kind verloren heeft en zit te lezen en
terwijl te luisteren naar de mannen die rondom haar bij elkaar
zijn. En dan, zeggen de Handelingen, werden zij plots allen
vervuld van de Heilige Geest. Gelovigen en ongelovigen
zullen het er over eens zijn dat er hoe dan ook die avond een
masterplan uit de geesten rolde, dat voor de komende twee
millennia een grote impact op deze wereld heeft gehad.
Nu is dat niet goed te zien, zo van waar u zit, maar in de
linkerbovenhoek van het schilderij van Mathys Voet ziet
u een man die een deur open doet. Een andere, breedlachende man, staat in het deurgat, met nog wat kompanen
achter hem. In die Handelingen van daarstraks staat dat
het “Joden zijn, vrome mannen, afkomstig uit alle volkeren,
die te hoop lopen”. Laat ons “hoop” hier even in de twee
betekenissen meenemen. De man met de brede smile
draagt een tulband, om aan te tonen dat hij er één is van
verre volkeren.
Dat was niet zomaar even een bijeenkomst, ongepland,
van Maria en de apostelen. Dat was een weloverwogen,
strategische vergadering over de toekomst van het
christendom, vijftig dagen na de verrijzenis. Overdacht,
begeester(en)d. Mathys Voet heeft dat goed verbeeld.
- Armand Storck
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Steunfonds Artistieke Werking
De dynamiek van Muziek in Sint-Paulus – waarin enthousiaste uitvoerders en een immer
talrijke publieke opkomst elkaar vinden - is onlosmakelijk verbonden met de financiering
ervan. Het grootschalige project is slechts mogelijk mits een soliede financiële onderbouw.
In eerste instantie wordt die geleverd door de aanwezigen. Uw grote opkomst en vrije
bijdrage is een stevige eerste stap in de financiering. Daarnaast zorgt het ‘Steunfonds
Muziek in Sint-Paulus’ er met haar sympathisanten, vrienden en mecenassen voor dat
de substantiële artistieke kosten gedragen kunnen worden. U kan aan het project
deelnemen als:
1. Sympathisant: Met elke kleine bijdrage hoe gering ook, bestendigt u als
sympathisant ons muzikaal-liturgische verhaal.
2. Bronzen vriend: bij een storting vanaf € 250 wordt u bronzen vriend.
Deze storting geeft u recht op een gereserveerde plaats, op uw persoonlijke
naam. Na de Orkestmis wordt u uitgenodigd op een ‘meet & greet’ met de
dirigent en solisten bij een glaasje. U wordt eveneens uitgenodigd op een
sponsorconcert.
3. Zilveren vriend: bij een storting vanaf € 500 wordt u zilveren vriend.
Deze storting geeft u recht op 2 gereserveerde plaatsen, op uw persoonlijke
naam. Na de Orkestmis wordt u uitgenodigd op een ‘meet- & greet’ met de
dirigent en solisten bij een glaasje. U wordt eveneens uitgenodigd op een
sponsorconcert.
4. Gouden vriend: bij een storting vanaf € 1000 wordt u gouden vriend. Deze
storting geeft u recht op 4 gereserveerde plaatsen, op uw persoonlijke naam.
Na de Orkestmis wordt u uitgenodigd op een ‘meet- & greet’ met de dirigent
en solisten bij een glaasje. U wordt eveneens uitgenodigd op het jaarlijkse
sponsorconcert.
5. Mecenas: bij een storting vanaf € 5000 wordt u mecenas. Deze storting
geeft u recht op 10 gereserveerde plaatsen, op uw persoonlijke naam. Na
elke orkestmis wordt u uitgenodigd op een ‘meet & greet’ met de dirigent
en solisten bij een glaasje. U wordt eveneens uitgenodigd op het jaarlijkse
sponsorconcert. Na onderlinge afspraak kan u een beperkte vriendengroep
uitnodigen voor een Muzikale Nocturne en rondleiding achter de schermen in
Sint-Paulus met aansluitend receptie in de crypte.
U kan Muziekkapel Sint-Paulus vzw steunen op rek. IBAN BE15 3631 2226 7530
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MEMBRA JESU NOSTRI
Dietrich Buxtehude

zaterdag 16 juni 2018 om 20u00
Sint-Pauluskerk, Antwerpen
Uitvoerders:

UTOPIA
BACHPLUS
BEKOORING
FRAMAGOMI
TICKETS:
€12 VVK/ €15 kassa
VVK via utopia.tickets@gmail.com of 0495438373
meer info op www.utopia-ensemble.be
Met medewerking van Sint-Paulus Antwerpen

Vormgeving ninabobo.be / V.U. Sophie Cocquyt, Vzw Jacobus - Steendam 11 - 9000 Gent

Met dank aan onze sponsors,
die dit muzikaal jaar mee mogelijk maken.

