Zondag 3 juni
negende zondag door het jaar

Gregoriaanse mis
Vanaf 10.30u
Schola Gregoriana Cantabo
ensemble in residentie
Nicolas De Troyer
titularis-organist
Voorgegaan door
pastoor Paul Scheelen

Introitus
♫ Cibavit eos ex adipe frumenti, alleluia.
Et de petra melle saturavit eos, alleluia.
Hij heeft hen gevoed met overvloed van graan, alleluia,
En Hij heeft hen verzadigd met honing uit de rots. Alleluia.
Eerste tussenzang
♫ Alleluia.
Caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus:
qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem,
in me manet, et Ego in eo. Alleluia.
Alleluia.
Mijn vlees is werkelijk voedsel en Mijn bloed werkelijk drank:
wie Mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem. Alleluia.
Tweede tussenzang
♫ Lauda Sion Salvatorem, lauda ducem et pastorem,
in hymnis et canticis.
Sion, looft de Verlosser, looft uw leider en herder,
met liederen en gezangen.
♫ Quantum potes, tantum aude: quia maior omni laude,
nec laudare sufficis.
Loof Hem zoveel ge kunt, want Hij gaat alle lof te boven,
genoeg loven kunt gij niet.
♫ Laudis thema specialis, panis vivus et vitalis hodie proponitur.
Vandaag wordt een bijzonder onderwerp tot lof gegeven:
het levend en levengevend brood,
♫ quem in sacrae mensa cenae, turbae fratrum duodenae, datum
non ambigitur.
het brood dat tijdens het Heilig Avondmaal aan de twaalf apostelen
gegeven is.
♫ Sit laus plena, sit sonora, sit iucunda, sit decora mentis iubilatio.
Moge de loftuiting vol, mooi en aangenaam klinken,
♫ dies enim solemnis agitur, in qua mensae prima recolitur huius
institutio.
want plechtig vieren wij de dag, waarop de instelling van deze
heilige maaltijd herdacht wordt.
♫ In hac mensa novi Regis, novum Pascha novae legis Phase
vetus terminat.
Bij deze maaltijd van de nieuwe Koning, doet het nieuwe Paasoffer
van de nieuwe wet het oude voorbijgaan.
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♫ Vetustatem novitas, umbram fugat veritas, noctem lux eliminat.
Het nieuwe veegt het oude weg, de waarheid verjaagt het duister, het licht verdrijft de nacht.
♫ Quod in cena Christus gessit, faciendum hoc expressit in sui memoriam.
Wat Christus deed tijdens het Avondmaal, dat droeg Hij op te doen tot Zijn gedachtenis.
♫ Docti sacris institutis, panem, vinum in salutis consecramus hostiam.
In deze heilige instelling onderwezen, dragen wij brood en wijn op tot heilsoffer.
♫ Dogma datur christianis, quod in carnem transit panis, et vinum in sanguinem.
Voor de christenen geldt het dogma, dat het brood in vlees en de wijn in bloed verandert.
♫ Quod non capis, quod non vides, animosa firmat fides, praeter rerum ordinem.
Wat ge niet begrijpt of ziet, dat bevestigt het geloof der ziel, boven het aardse uit.
♫ Sub diversis speciebus, signis tantum, et non rebus, latent res eximiae.
Onder verscheidene gedaanten, als teken slechts, niet als tastbare dingen, gaan zeer
verheven zaken schuil.
♫ Caro cibus, sanguis potus: manet tamen Christus totus, sub utraque specie.
Het vlees wordt voedsel, het bloed drank:
toch is Christus geheel aanwezig onder beide gedaanten.
♫ A sumente non concisus, non confractus, non divisus, integer accepitur.
Hij wordt niet verdeeld of gebroken door wie ervan neemt, ongeschonden wordt Hij ontvangen.
♫ Sumit unus, sumunt mille, quantum iste, tantum ille: nec sumptus consumitur.
Of er één neemt, of er duizend nemen, ieder krijgt evenveel,
en Hijzelf wordt door het nuttigen niet verteerd.
♫ Sumunt boni, sumunt mali: sorte tamen inaequali, vitae vel interitus.
Goeden en slechten nemen Hem tot zich, hun lot is evenwel ongelijk: het leven of de dood.
♫ Mors est malis, vita bonis: vide paris sumptionis quam sit dispar exitus.
De dood is voor de slechten, het leven voor de goeden: zie hoe zij hetzelfde tot zich nemen,
maar zulk een verschillend einde tegemoet gaan.
♫ Fracto demum sacramento, ne vacilles,
sed memento tantum esse sub fragmento quantum toto tegitur.
Wanneer dan het sacrament gebroken wordt, twijfel dan niet,
maar weet dat er in een deel evenveel tegenwoordig is als in het geheel.
♫ Nulla rei fit scissura: signi tantum fit fractura, qua nec status, nec statura, signati minuitur.
In wezen is er geen scheiding: slechts het teken wordt gebroken, waardoor de betekenis niet
wordt verminderd.
♫ Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum: vere panis filiorum, non mittendus canibus.
Zie, het brood der engelen is voedsel voor de reizigers geworden, brood voor de kinderen
Gods, niet om voor de honden te werpen.
♫ In figuris praesignatur, cum Isaac immolatur,
Agnus Paschae deputatur, datur manna patribus.
In tekens werd het reeds voorzegd, toen Isaac geofferd werd, toen werd
opgedragen een paaslam te slachten, en toen manna aan de vaderen werd geschonken.
♫ Bone pastor, panis vere, Jesu, nostri miserere: tu nos pasce, nos tuere, tu nos bona fac
videre in terra viventium.
Goede Herder, waarachtig brood, Jezus, ontferm U over ons: hoed ons, bescherm ons, laat
ons de weldaden in het land der levenden zien.
♫ Tu qui cuncta scis et vales, qui nos pascis hic mortales, tuos ibi commensales, coheredes
et sodales fac sanctorum civium.
Gij die alles weet en kunt, die ons stervelingen hier onder uw hoede houdt, maak ons
disgenoten, mede-erfgenamen en gezellen van de heiligen.
Communiezang
♫ Qui manducat carnem meam, et bibit sanguinem meum,
in me manet, et ego in eo, dicit Dominus.
wie Mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem, zegt de Heer.
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Zondag 10 juni
Sacramentsdag “Corpus Christi”

Orkestmis
Vanaf 10.30u

Uitvoering van de Missa B-Dur Hob. XXII:14

Harmoniemesse
Joseph Haydn (1732-1809)

Bianca Van Puyvelde
sopraan

Sint-Paulus Sinfonietta
orkest

Ekaterina Romanova
alt

Wibert Aerts
concertmeester

José Pizarro
tenor
Wilfried Van den Brande
bas
Sint-Paulus Camerata
koor

Nicolas De Troyer
titularis-organist
o.l.v. Ivo Venkov
kapelmeester
Voorgegaan door
pastoor Paul Scheelen
en diaken Frank Morlion

Meer informatie vindt u aan de achterzijde van dit boekje.
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Wibert Aerts
Violist

Als een van de meest veelzijdige en
vooraanstaande Belgische violisten van zijn
generatie heeft Wibert Aerts een bijzondere
reputatie opgebouwd in het modern-hedendaagse repertoire voor viool.
Hij studeerde o.a. bij André Delcourte, Philippe
Hirshhorn, Koji Toyoda en Igor Oistrakh aan de
Koninklijke Conservatoria van Mons en Brussel
en de Hochschule der Künste te Berlijn.
The Strad magazine uit UK heeft het in een cd
review over zijn eerste solo cd met solowerken
van o.a. L. Berio, K.A. Hartmann en B.A.
Zimmermann “…but Belgian player Wibert Aerts
has crafted this disc to perfection. ‘Violin Faces’
has a broad mix of works dating from 1927 to
2001, all highly coloured and well contrasted,
and performed with tender delicacy by Aerts,
whose sweet-singing tone ensures that even
in its grittiest moments this music never grates”.
Sinds 1998 is Wibert Aerts lid van het
internationaal geprezen kamermuziekkwintet
“Het Collectief” en concerteerde hij in prestigieuze concertzalen zoals Concertgebouw
Amsterdam, DeSingel, De Doelen Rotterdam,
Muziekgebouw aan t’ IJ, MC2 Grenoble,
Konzerthaus Wien, Arsenal Metz…) en op
belangrijke festivals ( Festival van Vlaanderen,
Klarafestival, Festival Résonances, Festival de
Saintes (France), Ars Musica, Festival Musique
3, Campos do Jordao Festival, Festival
Internacional Cervantino ). Zijn concerten
brengen hem ook tot in Novosibirsk, Kiev,
Hong Kong, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Lima
(Peru), Mexico en de Baltische staten.
In mei 2013 speelde hij als solist zijn
debuutconcert in Duitsland in de Tonhalle
van Düsseldorf met “Graal Theâtre” van K.
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Saariaho, samen met het Notabu Ensemble
Neue Musik. Het betekende tevens het begin
van een hele reeks concerten als solist in
vioolconcerto’s van Bram van Camp, Mathias
Coppens, Charlotte Bray, Arvo Pärt (Tabula
Rasa), Hartmann (Concerto Funèbre) met o.a.
het Symfonieorkest van Vlaanderen, Hermes
Ensemble en Camerata de Murcia.
Wibert Aerts speelde een groot aantal creaties
voor vioolsolo waaronder een aantal aan hem
zijn opgedragen ( Luc Brewaeys, Frederic
D’haene, Jean-Pierre Deleuze, Vykintas
Baltakas, Bram van Camp en Kee-Yong Chong).
Naar aanleiding van zijn soloalbum “Violin
Faces” kreeg hij o.a lovende persartikels in
Le Monde de la Musique ****, Classiqueinfo,
Resmusica, De Standaard, Knack en The Strad.
Sinds 1998 vormt hij tevens een duo met
de Spaanse pianiste Caridad Galindo en
concerteerde hij samen met o.a. Reinbert De
Leeuw, James Boyd, Arie van der Beeck, Arne
Deforce, Alasdair Beatson, Frank Agsteribbe,
Filip Rathé, Yura Lee, Roel Dieltiens en Gordan
Nikolic. Hij is tevens een veelgevraagd gastmuzikant bij het Hermes Ensemble en het
Spectra Ensemble.
Een tiental internationaal gelauwerde cd’s
staan op zijn actief (Fuga Libera, Eaon, Klara,
ZigZag en Etcetera-Explicit Records). Wibert
Aerts is docent aan Conservatoire Royal de
Mons ( Arts2) en docent viool aan het Koninklijk
Conservatorium van Gent ( KASK).
Muziekkapel Sint-Paulus is verheugd dat
Wibert Aerts het concertmeesterschap van
de Sint-Paulus Sinfonietta op zich heeft willen
nemen.

Zondag 17 juni
elfde zondag door het jaar

Solistenmis

voor de viering
G.Ph. Telemann (1681-1767): Fantasia nr 7

Vanaf 10.30u
Wibert Aerts
viool
Nicolas De Troyer
titularis-organist
Voorgegaan door
pastoor Paul Scheelen
Homilie door
diaken Frank Morlion

intredeprocessie
J.S. Bach (1685-1750): Allegro uit Concerto in a BWV 1041
na de eerste lezing
H. Distler (1908-1942): fragment uit ‘Dreissig Spielstücke für Kleinorgel’
na de tweede lezing
J.S. Bach: Sarabande uit partita in d BWV 1004
offerande
J.G. Walther (1684-1748): Concerto del Signor Gentili
communie
J.S. Bach: Andante uit Concerto in a BWV 1041
slot
J.S. Bach: Allegro Assai uit Concerto in a BWV 1041

maandoverzicht juni - 5

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

Zondag 24 juni
Geboorte van de H. Johannes De Doper

Vanaf 10.30u

Sint-Petrus & Sint-Paulus
van het Diamantbedrijf

vocAmuze
o.l.v. Dimitry Goethals

intredezang
S.S. Wesley (1766-1837): Lead me Lord

Nicolas De Troyer
titularis-organist

kyrie
W.A. Mozart (1756-1791):
Kyrie uit Missa Brevis in Do groot (KV 220) - de Spatzenmesse

Koormis

Voorgegaan door
pastoor Paul Scheelen

tussenzang
J. Rheinberger (1839-1901): Abendlied
offerande
C.V. Stanford (1852-1924): Marcia eroica
sanctus
W.A. Mozart: Sanctus uit de Spatzenmesse
agnus dei
W.A. Mozart: Agnus Dei uit de Spatzenmesse
communie
O. Gjeilo (°1978): Ubi Caritas
slotlied
C.V. Stanford (1852-1924): Magnificat in C
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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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