LOFLIED

DER VERZOENING

WERELDPREMIÈRE RECONCILIATION MAGNIFICAT
VAN KRIS OELBRANDT

Capella Brabant
Dudok Quartet
Dirigent Marc Versteeg

ZO 3 NOVEMBER 18.45u
’S-HERTOGENBOSCH - GROTE KERK

Verzoenende lofzang
als handreiking tussen
wereldreligies

ZA 23 NOVEMBER 20.00u
HAARLEM - GROENMARKTKERK

VR 8 NOVEMBER 20.15u
UTRECHT - PIETERSKERK

ZO 15 DECEMBER 20.00u
DEN HAAG - THEATER AAN HET SPUI

WWW.CAPELLABRABANT.NL

UITVOERENDEN
Capella Brabant kamerkoor
Dudok Quartet strijkkwartet
Katrien Baerts sopraan
Elsbeth Gerritsen mezzo-sopraan
Mattijs van de Woerd bariton
Niek KleinJan slagwerk
Rieneke Brink fluit
Judith van Driel, Marleen Wester viool
Marie-Louise de Jong altviool
David Faber cello
Ernestine Stoop harp
Marc Versteeg dirigent

Voor actuele programma informatie
en ticketverkoop zie:
www.capellabrabant.nl
Entree: € 18,00

RECONCILIATION MAGNIFICAT
In november 2019 zingt kamerkoor Capella Brabant o.l.v. Marc
Versteeg de wereldpremière van Reconciliation Magnificat van Kris
Oelbrandt, met medewerking van onder meer het Dudok Quartet.
Solisten zijn Katrien Baerts, Elsbeth Gerritsen en Mattijs van de Woerd.
Het programma wordt voorafgegaan door een voordracht van Martin
Hoondert, musicoloog en theoloog, en wordt besloten met een dialoog
over ‘Verzoening’.

LOFLIED DER VERZOENING
Nieuwe spirituele muziek die werelden overbrugt en samenbrengt.
Met zijn monumentale ‘Reconciliation Magnificat’ (‘Loflied der
Verzoening’) reikt componist Kris Oelbrandt een actueel, levensomarmend antwoord aan voor een schijnbaar verdeelde wereld. Een
indrukwekkende totaalervaring voor sopraan, alt, bariton, kamerkoor
en instrumentaal ensemble. Oelbrandts compositie verenigt drie
wereldgodsdiensten, als een verzoenende lofzang op een nieuwe
wereld. Een modern Magnificat dat op unieke wijze de aloude band
tussen wereldgodsdiensten Islam, Christendom en Jodendom uitlicht
en bekrachtigt. Een wereld in verwachting van een hoopvolle toekomst.
Van de Joodse lofzang van Hanna en de Christelijke lofzang van Maria
tot de Islamitische Soera 87. In zijn compositie bouwt Oelbrandt deze
indringende liedteksten om tot een meditatieve klankkathedraal waarin
woorden en muziek een inspirerende dialoog aangaan.

KRIS OELBRANDT
Binnen de eigentijdse muziek van de Lage Landen neemt Kris Oelbrandt een werkelijk unieke
positie in. Hij is actief als trappistenmonnik,
maar ook als componist. Een dubbele roeping
die Oelbrandt met grote gedrevenheid volbrengt
en die zijn leven en muziek vervult. In Oelbrandts
muziek hoor je klankschaduwen van componisten als Arvo Pärt en Olivier Messiaen, hij bewandelt echter zijn eigen spirituele pad.
Zijn composities verlaten slechts op spaarzame momenten de
kloostermuren maar daar komt langzaam een kentering in. Zo spelen
pianist Ralph van Raat en organist Jan Hage regelmatig zijn werken
en heeft Capella Brabant een speciale band met hem opgebouwd.

HET DUDOK QUARTET
AMSTERDAM

CAPELLA BRABANT
Vol avontuurzin en geestdrift kiest het Bossche koor Capella Brabant
voor grensoverschrijdende projecten. Het koor dat bestaat uit 32
zangers onder leiding van Marc Versteeg, kenmerkt zich door een
multidisciplinaire programmering. Het legt verbindingen met andere
kunsten en integreert maatschappelijke gebeurtenissen en actuele
vraagstukken in avontuurlijke theaterconcerten op bijzondere locaties. Voor Reconciliation Magnificat werkt Capella Brabant samen
met drie topzangers en het Dudok Quartet, een van Nederlands beste
strijkkwartetten.

David Faber, cellist: “De leden van het Dudok Quartet Amsterdam
waren direct gefascineerd door de muziek van Kris Oelbrandt.
De manier waarop zijn muziek gestalte geeft aan hedendaagse
vragen en behoeften sluit goed aan bij een van de artistieke pijlers
van het kwartet: het zoeken van tijdloze en universele antwoorden in
oude én in nieuwe muziek. Zijn muziek vervult deze stem op een zeer
persoonlijke wijze, door oude muzikale bouwstenen niet te verwerpen
maar juist te incorporeren in muziek van nu”.

TOTAALERVARING OPENT
VENSTER NAAR NIEUWE WERELD
Muziek als sleutel tot ieders hart. Geen kunstvorm die zo universeel
troost biedt als muziek. Kris Oelbrandts gloednieuwe compositie
Reconciliation Magnificat werpt niet alleen een verzoenende blik op ons
tijdsgewricht, maar biedt ook hoop op een nieuwe toekomst. Er is moed
nodig om de angst en woede die de wereld in zijn greep houdt de rug toe
te keren en de ontmoeting aan te gaan met de andersdenkende.
Een openhartig gesprek leidt meer dan ooit tot nieuwe inzichten.

PARTNERS
Capella Brabant werkt samen met lokale geloofsgemeenschappen,
concertlocaties, afgevaardigden, gespreksleiders, ambassadeurs
en maatschappelijke organisaties om het ‘Loflied der Verzoening’ te
realiseren en bedankt onder andere:
Abdelrahman Chrifi, Arie Nico Verheul, Bart Eigeman, Cécile Masson,
David Schiethart, ds. Erica Scheenstra, Frans van der Tak, Marianne
van Praag, Marlien Groeneveld, Mgr. dr. Gerard de Korte, Pandit
Tewarie, Rabbijn Soetendorp, Raja Alouani, Robina Joemmanbaks,
Tom de Haan, Waheedullah Hayat en Wilma de Buck.

PROGRAMMA
Als inleiding op het concert zet muziekwetenschapper en theoloog
Martin Hoondert de achtergronden van Oelbrandts compositie
uiteen. Na afloop van het concert kan het publiek deelnemen aan een
ongetwijfeld inspirerende dialoog*. Hierbij zijn onder andere lokale
vertegenwoordigers van de drie wereldreligies aanwezig.
Voor actuele informatie, zie www.capellabrabant.nl

HAARLEM IN
DIALOOG

* NB In ‘s-Hertogenbosch vindt de interreligieuze dialoog een week eerder plaats
dan het concert: op zondag 27 oktober, van 20.00 tot 22.00 uur in de Clubzaal van
de Verkadefabriek. Toegang gratis.

ontwerp: Studio Tween
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