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Vocaal ensemble Via Vocis
dirigent Thomas Lucas Vanlede
piano Peter Vanhove
“Geef vrede, Heer !”, een bijna dwingende schreeuw in deze
duistere tijden waar het verlangen naar vrede groot is maar
niemand zich in staat voelt het te verwezenlijken, laat staan te
bestendigen.
“Geef vrede, Heer !”, een smeekbede om deze harteloze wereld
waar ellende een gezicht krijgt, een tweede kans te geven.
“Geef vrede in de wereld en vrede in ons hart” wanneer we met
de ogen van het hart minstens aandacht hebben voor de ellende
rondom ons.
Opnieuw wordt ook dit concert een balsem voor de ziel in de
donkere dagen voor Kerstmis, groeiend naar het licht.
Met de eigenzinnige programmakeuze slaagt dirigent Thomas
Lucas Vanlede er terug in om ons in vervoering te brengen door
het brede klankenpallet van klassieke maar ook hedendaagse
componisten.
Op de rol staan werken van onder andere Arvo Pårt (“Da Pacem,
Domine”, “Bogoroditsye Dyevo”, …), Ola Gjeilo (“Ecce Novum”,
“The Rose”, …), Duruflé (“Ubi Caritas”, …), afgewisseld met
sfeervolle pianowerken van Bach (“Nun kommt heiden Heiland”
BW 659) en fragmenten uit “Ricercata” van Ligeti.
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De reservering is pas geldig na overschrijving van het
juiste bedrag op rekeningnummer
BE60 7380 3768 9370 van St-Bartholomeus Zangkoor
met vermelding “Winterconcert + uw naam”, en we
reserveren uw plaatsen. U kunt uw kaar(ten) afhalen aan
de inkom. De plaatsen zijn ongenummerd.
Na het concert wordt een glaasje aangeboden.
De opbrengst van dit concert gaat naar vzw SOS Caiza
(Bolivia) ter ondersteuning van de onderwijsprojecten.
www.soscaiza.be
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