September 2017.
Mariavespers van Claudio Monteverdi.
Dit jaar wordt herdacht dat Claudio Monteverdi 450 jaar geleden, in 1567, werd geboren. Hij wordt
beschouwd als één van de grondleggers van de Westerse klassieke muziek. Monteverdi’s Vespro
della Beata Vergine, ofwel de Mariavespers, geldt als één van de meesterwerken uit de 'oude
muziek'. De vespers, het kerkelijke avondgebed bij zonsondergang, vormen het muzikale hoogtepunt
van de katholieke liturgie. Monteverdi schreef zijn Mariavespers voor Paus Paulus V.
Wij zijn er trots op dat we dit werk hebben kunnen programmeren op zaterdag 9 december.
Uitvoerenden zijn Florilegium Musicum-Barokorkest, Vocaal Ensemble Markant,
Amaryllis Dieltiens-sopraan, Dedorah Cachet-sopraan, Jan van Elsacker-tenor,
Fábio Maciel-tenor, João Morero-tenor, Mattijs van de Woerd-bas,
Huub Claessens-bas. Dit onder leiding van Bernhard Touwen-dirigent.
De kaartverkoop is inmiddels gestart op www.heusdenvestingklassiek.nl
Vriendenbijeenkomst zondag 3 december.
Onze jaarlijkse vriendenbijeenkomst staat ook in het teken van Monteverdi.
In samenwerking met de Muze van de Gouverneur organiseren wij een luisterlezing door
Olga Franssen. Zij was eerder te gast bij een van onze vriendenbijeenkomsten.
U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst in het Gouverneurshuis, Putterstraat 14 in
Heusden. Aanvang 11.00 uur tot ca. 13.30 uur. Wij verwelkomen u graag vanaf 10.30 uur met een
kopje koffie. Als u hierbij aanwezig kunt/wilt zijn verzoeken wij u een email te sturen naar
info@heusdenvestingklassiek.nl onder opgave van het aantal personen.
Zoals gebruikelijk kunt u 1 introducé meenemen.
Informatie over Olga Franssen vindt u op www.olgafranssen.nl
Matthäus Passion 2018.
Intussen is ook de solistencast voor de uitvoeringen op 29 en 30 maart bekend.
Het is weer een veelbelovende cast geworden met bekende gezichten van eerdere concerten.
Nikki Treurniet-sopraan, Francine Vis-mezzosopraan, Seil Kim-tenor, Hansung Yoo-bas
Martijn Sanders-christus, Jan van Elsacker-evangelist(donderdag) en
Stephan Adriaens-evangelist(vrijdag). Een deel van deze cast kwam tot stand in samenwerking
met het Internationaal Vocalisten Concours(IVC)
Wij hopen u bij één van onze komende concerten en op onze Vriendenbijeenkomst
te mogen begroeten.

