Muziek in Sint-Paulus

Elke week muziek in de Antwerpse Sint-Pauluskerk
Raadpleeg onze nieuwe jaarkalender indien u op de hoogte wenst te
blijven van de muzikale invulling van de vieringen in Sint-Paulus.
U vindt een exemplaar bij het verlaten van de kerk, op de tafel aan de
uitgang Sint-Paulusstraat of aan de balie bij de uitgang Veemarkt.
U merkt dat we niet enkel de traditie van de orkestmissen hoog houden
maar dat er elke week een boeiend muzikaal-liturgisch gebeuren is in
Sint-Paulus.
Naast de 9 orkestmissen zijn er ook 12 solistenmissen met
vooraanstaande musici, mooi verdeeld in 6 vocale en 6 instrumentale
missen. Er zijn ook 5 Gregoriaanse missen, diverse koormissen en
natuurlijk de orgelmissen die door onze titularis-organist virtuoos
worden ingevuld.
Elke maand wacht er bovendien een nieuwe brochure op u
waarin u het aanbod gedetailleerd voorgesteld vindt.
Alle informatie vindt u ook op onze website:
www.muziekinsintpaulus.be
Of raadpleeg en like onze facebookpagina:
Muziek in Sint-Paulus (www.facebook.com/MuziekInSintPaulus)

3 MAART 2019
KOORMIS
ACHTSTE ZONDAG
DOOR HET JAAR
Broederschap
O.L.V. van Scherpenheuvel
Manteliusensemble
koor

FRANCISCO GUERRERO (1528-1599)
MISSA DE LA BATALLA ESCOUTEZ
Intrede

Vytautas Miskinis (°1954)
Cantate Domino
Kyrie (Missa de la Batalla Escoutez)
Gloria (Missa de la Batalla Escoutez)
Tussenzang

o.l.v. Jos Cuppens
dirigent

Renette Bouwer
Wildsbok (psalm 42)

Nicolas De Troyer
titularis-organist

Offerande

Voorgegaan door
Pastoor Paul Scheelen

Sanctus (Missa de la Batalla Escoutez)

Homilie door
Kapelheer Peter De Vos

Benedictus (Missa de la Batalla Escoutez)

Aanvang: 10.30u

François Couperin (1668-1733)
Offertoire sur les grands jeux

Agnus Dei (Missa de la Batalla Escoutez)
Communie

Ola Gjeilo (°1978)
Ubi Caritas

Slot

Vic Nees (1936-2013)
Jezus, uw naam is honig
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6 MAART 2019
ORGELMIS
ASWOENSDAG
Hugo Loos
organist
Voorgegaan door
Pastoor Paul Scheelen
Aanvang: 19.00u
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10 MAART 2019
ORGELMIS
EERSTE ZONDAG
VAN DE VASTENTIJD
Eucharistieviering
met kindernevendienst
Nicolas De Troyer
titularis-organist
Voorgegaan door
Pastoor Paul Scheelen
Aanvang: 10.30u

Intrede

Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Passacaglia in d BuxWV 161
Na eerste lezing

François Couperin (1668-1733)
Récit de cromorne
Voor de evangelielezing

J.S. Bach (1685-1750)
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 640
Offerande

Johann Adam Reincken (1623-1722)
Fuga in g
Communie

Kristiaan Van Ingelgem (°1944)
Te Lucis ante Terminum

Slot

J.S. Bach (1685-1750)
Toccata en fuga in d BWV 565
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THE
TRUMPET
SHALL
SOUND.

Ook in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen
kennen we hoogtes en laagtes. Een absoluut
dieptepunt is de crypte, ongeveer drie
meter onder de grond. Een kleine 25 meter
hoger vinden we dan deze triomfantelijk
bazuinende engel, die vanop het orgel
probeert om door een venster te toeteren.
Een letterlijk hoogtepunt. Die engel zou
door Pieter Verbruggen kunnen gemaakt
zijn, naar een ontwerp van Erasmus II
Quellinus, al zeker 350 jaar geleden.

veldheer onder de boog door, in naam
van zijn soldaten, dat scheelde in tijd.
Niet verwonderlijk dat het woord
“triumphus” is overgenomen in alle
Romaanse en Germaanse talen – vechten
en zuiveren zijn universele begrippen.
Stof om over na te denken als we het
hebben over een triomfantelijke kerk
tijdens de contrareformatie.

We gebruiken graag het woord
“triomfantelijk” – zeker als we over
barokke kunst spreken. Het klinkt ook
goed: “dit werk is een triomfantelijk
barok hoogtepunt van deze meester”.
Het woord vindt zijn oorsprong bij
de Romeinen. Een overwinnend leger
mocht een triomftocht, een “triumphus”
houden onder een triomfboog en werd
zo gezuiverd van al dat bloedvergieten.
De Romeinen hadden die handelswijze
overgenomen van de Etrusken. Als het
leger groot was, dan stapte alleen de

Wil je graag horen hoe zo een bazuin op of met
een orgel kan klinken?
Kom dan luisteren op zondag 17 maart
2019 om 10.30u in de Sint-Pauluskerk.
Solist-trompettist Senne la Mela, begeleid
door titularis-organist Nicolas de Troyer,
nemen je oren mee tot aan het orgel.
Als je je ogen sluit, dan gaat het zelfs nog
veel hoger.

-- Armand Storck
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17 MAART 2019
SOLISTENMIS
TWEEDE ZONDAG
VAN DE VASTENTIJD
Senne La Mela
trompet
Nicolas De Troyer
titularis-organist
Voorgegaan door
Pastoor Paul Scheelen
Homilie door
diaken Frank Morlion
Aanvang: 10.30u
6

Intrede

J.S. Bach (1685-1750)
‘Allegro’ uit de transcriptie voor trompet
van het concerto voor viool van Antonio
Vivaldi RV 230 – BWV 972
Na eerste lezing

Philippe Mabboux (°1957)
Mouvement 2 uit ‘Tryptique pour
trompette et orgue’
Na tweede lezing

G. Torelli (1658-1709)
uit Concerto in D
Offerande

J.S. Bach/Antonio Vivaldi
Allegro uit Concerto in a – BWV 593
Communie

G.F. Haendel (1685-1759)
‘The Trumpet shall sound’ uit ‘Messiah’,
met Wilfried Van den Brande (bas)

Slot

J.S. Bach (1685-1750)
‘Allegro assai’ uit de transcriptie voor
trompet van het concerto voor viool van
Antonio Vivaldi RV 230 – BWV 972

Mens sana .. .
Trompetvirtuoos Senne La Mela is het type musicus dat vele
parallelle levens heeft, het immer bezige type dat voortdurend
onderweg is. We beslissen, na veel over en weer gemail,
uiteindelijk om ons interview onderweg van A naar B te doen,
in de wagen, handsfree weliswaar.

Senne is op weg naar een maandelijkse coaching, waarmee
hij een amateur koperkwartet gelukkig maakt, en is net
vertrokken uit de Opera van Luik, waar hij sinds dit
jaar aanvoerder van de trompetpupiter en eerste solist is.
Vijf jaar geleden is hij daar terechtgekomen, toen hij in een
productie van Zomeropera in Alden Biezen, door een aantal
musici uit de Opera Royal de Wallonie, werd aangemaand
om deel te nemen aan de auditie.
Hij voelt er zich prima, aan de andere kant van de
taalgrens, in een uitstekend orkest dat de laatste jaren erg
verjongd is. Er is een hele prettige dynamiek in het Luikse
operahuis, dat internationaal aan een sterke opmars bezig
is. Daarvan getuigen ook de grote namen in de zangerscast.
“Het is er zalig werken”, zegt de prille dertiger, “steeds 2
weken repetities, dan 2 weken concerten. Toch heb ik nog
de mogelijkheid om buitenaf projecten, concerten te doen.
Zo dirigeer ik ook sinds 3 jaar de harmonie NordOrstWind
uit Raeren/Walhorn in het Duitstalig landsgedeelte.
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Het harmonieorkest telt 65 leden, we spelen
in de op één na hoogste afdeling en haalden
(zegt hij met enige trots) er de hoogste punten.
Daarnaast is er ook nog mijn lesopdracht
aan het Naamse conservatorium, het IMEP,
waaraan ik me met veel plezier overgeef.”
We hadden Senne al een aantal keer te
gast in de Sint-Pauluskerk. Daarbij viel
op hoe hij in de uitvoering van de Hohe
Messe (Pinksteren 2018) op een briljante
manier de trompetpupiter aanvoerde.
Je kan op z’n minst zeggen dat die partijen
voor de trompetten zéér uitdagend zijn!
Het jaar voordien schitterde hij op de
Nocturne. Blij om hem dus in 2019 één van
de solistenmissen te mogen toevertrouwen.
Wie de jonge trompettist ziet, merkt
meteen op dat hij niet beantwoordt aan het
stereotiepe “rond-en-gezond” beeld van de
blazer. Na wat gesukkel met een tendinitis niet onaannemelijk als je zo’n 6 à 7 uur per dag
op een stoel zit, in een eerder onnatuurlijke
positie, voortdurend een instrument
hooghoudend – besloot Senne een kleine
8

vier jaar geleden intensief te gaan fitnessen en
veel over houding en spieropbouw te lezen.
Het zorgde ervoor dat hij vandaag opnieuw
op de schoolbanken zit en een bachelor
sportcoaching volgt. “De eerste examenreeks
verliep alvast héél vlot!”. Vier jaar intense
sport en -20 kg later, maken van Senne ook
een sportman die binnenkort aan zijn eerste
triatlon deelneemt.
“Maar hoe dan ook, muziek is mijn
eerste passie en zal dat altijd blijven.
Het is fantastisch om elke avond voor
een volle zaal te mogen spelen. Blijkbaar
hebben we verleden jaar in de Opera
Royal een wereldrecord verbroken:
alle voorstellingen waren op voorhand 100%
uitverkocht, er was dus geen avondkassa
meer. Het Luikse operahuis staat hoe langer
hoe meer op de kaart, getuige daarvan onze
samenerking met de Parijse Opera Comique
en het beroemde operahuis van Palermo.
Iedereen in ons operahuis wil vooruit, er
is veel ambitie. Ik voel me als Vlaming in
Wallonië heel erg goed, ik heb veel vrijheid
en vul die vrijheid dan ook optimaal in.”

“Er was een tijd dat ik heel veel reisde, heel
veel onderweg was. Maar na 3 weken je koffer
niet uitgepakt te hebben, dat geeft echt geen
goed gevoel. Ik werd er gestresseerd van, je
gaat er minder goed van spelen. En je gaat wel
even nadenken: wat telt er écht in een leven?
En dan sta je stil bij familiaal leven, vrienden,
levenskwaliteit.”
Nadat Senne even uit de wagen is gesprongen
– “Wilfried, ik zie hier een uitslaande brand!” –,
twee oudjes uit hun huis heeft gehaald en
wacht tot de brandweer ter plaatse is, sluiten
we noodgedwongen het interview af met een
aantal korte spervuurvragen:
Wat is je favoriete repertoire?
“Heb ik niet echt, ik laveer altijd tussen
verschillende periodes, van hedendaags naar
barok, dan weer naar de romantiek – het
wisselt voortdurend, van Stockhausen naar
Bach en vice versa”.
Je mag kiezen waar ter wereld en met wie
je een concert mag spelen. Je mag ook
nog bepalen wat je zal spelen!

“Wow, da’s een challenge, die vraag.
De zaal: Elbphilharmonie in Hamburg. Het
werk: het trompetconcerto van Bernd Aloïs
Zimmermann. Dat liefst in een uitvoering
met het orkest van de opera van Luik, òf de
Berliner Philharmoniker. En als dirigent: de
filosoof Seji Ozawa en als die niet kan, mogen
Alan Gilbert, Simon Rattle of Kazushi Ono
voor hem inspringen.
Heb je eigenlijk zelf ambities als dirigent?
“Weet je, ik speel echt met het idee om
operadirectie te doen. Het is één van de meest
complete ervaringen: het theater, mise-enscène, muziek. Ik mocht al een aantal keren
zangers dirigeren en kreeg daar erg goede
reacties op. Maar dan stel ik me de vraag:
bij wie zou ik dan in de leer willen gaan,
want die persoon wil ik compleet kunnen
vertrouwen. En hoe lang gaat het dan duren,
loont de investering zich? Elke maand speel
ik daar toch een dag of twee mee.”

-- Wilfried Van den Brande
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24 MAART 2019
ORGELMIS
DERDE ZONDAG
VAN DE VASTENTIJD
Nicolas De Troyer
titularis-organist
Voorgegaan door
Pastoor Paul Scheelen
Homilie door
Kapelheer Paul Bistiaux
Aanvang: 10.30u

Intrede

J.S. Bach (1685-1750)
Fantasia in a BWV 904
Na eerste lezing

Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Durch Adams Fall ist ganz verderbt BuxWV 183
Voor de evangelielezing

J.S. Bach (1685-1750)
Durch Adams Fall ist ganz verderbt BWV 637
Offerande

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Sonate op. 65 nr. 2 in c: eerste beweging
Communie

J.S. Bach (1685-1750)
An Wasserflüssen Babylon BWV 653

Slot

Georg Muffat (1653-1704)
Toccata prima
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31 MAART 2019
ORGELMIS
VIERDE ZONDAG
VAN DE VASTENTIJD
Nicolas De Troyer
titularis-organist
Voorgegaan door
Pastoor Paul Scheelen
Homilie door
Diaken Frank Morlion
Aanvang: 10.30u

Intrede

J.S. Bach (1685-1750)
Preludium en fuga in mi klein BWV 533
Na eerste lezing

Jehan Alain (1911-1940)
Postlude pour l’Office des Complies
Voor de evangelielezing

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)
Récit de nasard
Offerande

Georg Böhm (1661-1733)
Partita ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’
Communie

J.S. Bach (1685-1750)
Ach Mensch, bewein dein Sünde gross BWV 622

Slot

Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Preludium in mi klein BuxWV 143
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De Ghent Singers en het M – ensemble
o.l.v. Pascale van Os brengen
ECCE HOMO van RAOUL DE SMET
een moderne kruisweg waarin elk van de 14 staties ter
overweging wordt gekoppeld aan een thema van het lijden van
de hedendaagse mens, zoals terreur, rassenhaat, epidemieën,
natuurrampen, e.a.
Voorprogramma: meditatieve orgelmuziek van
Bach, Roelstrate, Peeters en Blockeel
door Dirk Blockeel
Toegang gratis.

31 MAART 2019
VANAF 15.30U
PASSIECONCERT
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Een Victoriaanse
kasteeldame en
twee Antwerpse
beeldhouwers uit
de Provinciestraat.
Een verhaal over
liefde, geloof en
schoonheid.
Op dinsdag 2 april wordt in de
Sint-Pauluskerk te Antwerpen het
toeristische seizoen 2019 geopend met
een unieke tentoonstelling.
De Antwerpse beeldhouwers
De Boeck & Van Wint hebben in
de tweede helft van de 19de eeuw
verscheidene versies van hun kruisweg
met 14 staties vervaardigd.
Voor het eerst worden foto’s van de 14
vergulde staties van de Holy Angelskerk,
Hoar Cross, UK, naast hun originele
eikenhouten versie in de kruiswegkapel
van de Sint-Pauluskerk geplaatst.
Het tweetalige tentoonstellingsboekje
(EN/NL) werd gemaakt in samenwerking
met de Holy Angelskerk en wordt in
beide kerken te koop aangeboden.
Het officiële startschot is op dinsdag
2 april 2019 met volgend programma:

Sint-Paulusvrienden,

altijd weer iets nieuw te ontdekken.

17.00u

Opening van de Sint-Pauluskerk
ingang Sint-Paulusstraat,
langs de grote poort naast nr 22
Broodjes en niet-alcoholische dranken 		
worden aangeboden in de nieuwste verborgen
parel van Antwerpen: het voormalige schooltje
aan de binnenplaats van het oude klooster.

18.30u

Welkomstwoord door Nabilla Ait Daoud,
schepen voor Cultuur, Kinderopvang, 		
Ontwikkelingssamenwerking, Personeel
en Loketten van de stad Antwerpen.

18.40u

Een verhaal over liefde, geloof en schoonheid,
verteld door Armand Storck.
Hij neemt u mee op reis in 1894, met een Engels
zeiljacht naar Antwerpen en vandaar terug naar
Hoar Cross in de Engelse Midlands.

19.45u

Opening van de tentoonstelling,
waarbij u het boekje als herinnering ontvangt.

De toegangsprijs tot die avond, inclusief alle activiteiten en
het boekje, bedraagt EUR 10 per persoon. Inschrijvingen
enkel per e-mail aan de Sint-Paulusvrienden vzw, die
deze tentoonstelling en randactiviteiten organiseren:
sintpaulusvrienden@proximus.be - u ontvangt een e-mail
terug ter bevestiging, met de betalingsgegevens.
De tentoonstelling loopt tot 11 juni 2019.

13

DE SINT-PAULUSPAROCHIE
VIERT HAAR PASTOOR
VIERING PASTOOR PAUL SCHEELEN
23 JUNI 2019 OM 10.30U
SINT-PAULUSKERK ANTWERPEN

22 juni 2019 is de datum waarop de
Sint-Paulusparochie haar pastoor hartelijk
mag feliciteren met zijn 80e verjaardag.
Deze datum brengt pastoor Paul Scheelen
evenwel ook bij zijn pensioengerechtigde
leeftijd. Het betekent dat we op 23 juni
2019, bij de orkestmis voor Sacramentsdag,
afscheid moeten nemen van Paul als
pastoor.

Noteer alvast in uw agenda:
Viering pastoor Paul Scheelen
23 juni 2019 om 10.30u
Sint-Pauluskerk Antwerpen

Indien u aanwezig kan zijn, vernemen we
graag uw naam en het aantal personen via
een mailtje aan:

Maar dat doen we niet zonder toeters of
bellen!

admin.kfsp.caroline@skynet.be

Bij de plechtige viering van Sacramentsdag,
op de tonen van Haydns Schöpfungsmesse,
danken we onze pastoor voor zijn meer
dan 20 jaar begeester(en)de inzet voor de
Sint-Paulusparochie en haar gemeenschap.

Indien mailen geen optie is, kan u uw
aanwezigheid telefonisch melden tijdens
de kantooruren: 03 231 31 48.

Na deze mooie viering, heffen we een glas
en maken we het gezellig op het tuinfeest.

Cadeautip
vrije bijdrage op
rek.nr. BE39 0018 5802 7219
Sociale Projecten pastoor Paul Scheelen

U bent van harte uitgenodigd!
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Een vooruitblik op

DE GOEDE WEEK
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GOEDE VRIJDAG
‘7 Letzte Worte’

Quatuor Sincero (Strijkkwartet)
Vrijdag 19 april - 20.00u

Tickets: €12 via Info Cultuur
Wisselstraat 12, 2000 Antwerpen
(Op de hoek van de Grote Markt)
vrijdag en zaterdag, 10.00u - 17.00u
Telefonisch: 03 338 95 85
Bereikbaar van dinsdag tot zaterdag
tussen 10.00u en 17.00u

In het oeuvre van Joseph Haydn
nemen de ‘7 Letzte Worte’ een
aparte plaats in.

© Hedwig Neesen

Hij maakte drie extra versies van
het oorspronkelijke orkestwerk,
waaronder een impressionante
uitvoering voor strijkkwartet.
4 topmusici slaan de handen in
elkaar om het werk alle eer te
bewijzen:
Justin Glorieux
Marieke Vos
Frans Vos
Herlinde Verheyden
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HOOGFEEST
VAN PASEN

Mozarts Grote Mis
in C KV427
Elise Gäbele - Ana Naqe
Sint-Paulus Sinfonietta
Sint-Paulus Camerata
Concertmeester Veerle Houbraken
o.l.v. Kapelmeester Ivo Venkov
Zondag 21 april - 10.30u

PAASWAKE
MET VOLWASSENDOOP
Aria’s uit
de Johannespassie
en de Mattheuspassie
Elise Gäbele
Nicolas De Troyer
Wilfried Van den Brande
Zaterdag 20 april - 19.00u
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UTOPIA: ENSEMBLE IN RESIDENTIE
Voorjaar 2019
Na een welverdiende pauze na het drukke jaar 2018, vliegt
Utopia er weer in. Een heel aantal concerten in het voorjaar,
met speciale focus op Pieter Brueghel, naar aanleiding van
het Bruegheljaar, en de tweede Utopia Festivaldag die
eraan komt! Verder staan er fijne samenwerkingen op stapel,
en hebben we een debuut in twee nieuwe landen in het najaar.
Utopia festivaldag
zondag 30 juni 2019
Dit jaar is het thema “Utopia”. Het hele
idee en concept achter het boek van
Thomas More, en de weg die we er als
Utopia Ensemble mee uit willen, vormt
de leidraad van het Festival. Over het
programma van de dag vertellen we
later meer, maar reken er maar op dat
het een rijke dag vol muziek, lezingen
en verbinding wordt. Plaats van het
gebeuren is de prachtige Sint-Pauluskerk
in Antwerpen, waar we met grote trots
Ensemble in residentie zijn!

Op de agenda
Brueghel (in Koorlink) - Tielen
10 maart 2019 om 15.00u
Si dolce è’l tormento - Mortsel
22 maart 2019 om 20.00u
Brueghel - Wijnegem en Schoten
24 maart 2019 om 11.00u en 15.00u
Brueghel - Antwerpen en Gent
28 april 2019 om 11.00u en 16.00u

Schrijf het alvast in je agenda!
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Deze hoogstaande synergie van traditie,
liturgie en muziek is een werkelijk uniek
gebeuren in de wereld. Ze brengt de muziek
thuis, op de plaats en voor de gelegenheid
waarvoor ze gecomponeerd werd.
-- Axel Vervoordt, voorzitter beschermcomité
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STEUNFONDS ARTISTIEKE WERKING

De orkestmissen in Sint-Paulus?

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

muziekinsintpaulus.be

