
Große Messe van W.A. Mozart

door Incantatio, o.l.v. Jos Venken

Zaterdag 23 maart 2019 om 20.00u - Kerk O. L. Vrouw van Fatima
 Bret-Gelieren, 3600 Genk, Zagerijstraat 51

Incantatio  viert  dit  jaar  zijn  25  jarig  bestaan!  De  voorbije  jaren  bracht  het  kamerkoor  al  vele
geslaagde concerten zoals de Johannespassie en het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach, de Messiah
van G.F. Händel, het Requiem van G. Fauré en, op verzoek, maar liefst tweemaal het requiem van
W.A. Mozart.

Zijn lustrum wil Incantatio natuurlijk ook met een groots concert vieren en het koos daarom voor de
Große Messe van W.A. Mozart.  Dit meesterwerk is bij het grote publiek waarschijnlijk minder
bekend dan zijn requiem maar het bezit niet alleen dezelfde onvolprezen muzikale kwaliteiten maar
het is ook met mysterie omgeven: waarom precies schreef hij het? Waarom werkte hij het, net als
zijn requiem, nooit af?

Volgens het verhaal zou Mozart deze Grote Mis gecomponeerd hebben als belofte aan zijn vrouw
voor  de  gezonde  geboorte  van  hun  eerste zoon,  Raimund  Leopold.  De  eerste  uitvoering  zou
bovendien  in  1783  doorgaan  in  Salzburg,  de  geboortestad  van  Mozart,  waarbij  zijn  vrouw
Constanze één van de veeleisende sopraanpartijen zou zingen. Zo kon hij zijn vrouw voor het eerst
persoonlijk en muzikaal voorstellen aan zijn familie!
De baby bleef in veilige handen achter in Wenen maar stierf plotseling. Mozart stopte daarop met
componeren, precies na het "Et incarnatus est", niet alleen één van de mooiste en innigste stukken
maar dat uitgerekend ook gaat over de incarnatie, de (weder)geboorte...

Voor de uitvoering van deze schitterende compositie wordt Incantatio bijgestaan door een groot
orkest  samengesteld  door  en  onder  leiding  van  Lei  Wang, eerste  concertmeester  van  de
Philharmonie  Zuidnederland. De  gerenommeerde  solisten  zijn  Esther  Kouwenhoven  (sopraan),
Emilie De Voght (sopraan), Erik Dello (tenor) en Jokke Martens (bariton).

Vóór de pauze zal  Incantatio  met orkest  en soli  een programma brengen met ander bekend en
minder  bekend  werk  van  W.A.  Mozart:  Laudate  Dominum,  Ave  Verum  Corpus,  Alleluja  uit
Exsultate,  Jubilate  en Veni Sancte Spiritus,  een bruisend jeugdwerk dat  Mozart  op twaalfjarige
leeftijd schreef!

Na het concert wordt u naar goede gewoonte een glaasje aangeboden en kan men gezellig napraten.

Kaarten te verkrijgen  via info@incantatio.be, via  Jos Venken 089 35 34 73, of bij de koorleden.
VVK, -26 j., +60 j.: 16 €;    Kassa: 18 €; kinderen - 12 j.: gratis
Meer info kan u vinden op www.incantatio.be.
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