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Luistergeleide Kerstconcert 2016 

 

“…..es ist jetzt Singens Zeit……” 
 
Kersttijd en Passie/Paastijd: twee religieuze gegevens die naar elkaar verwijzen en die door alle 
eeuwen heen vele componisten hebben geïnspireerd. Deze twee vormen voor velen de grond van 
het bestaan: begin en voltooiing van herstel van de relatie tussen Schepper en schepsel. 
 

Het concertprogramma dat KOORSURPLUS vandaag brengt is een exposé vanuit die gedachte, aan 
de hand van wat een bloemlezing zou kunnen zijn uit de keur aan kerstcantates uit de Barok 
(ca. 1600 – 1750). Op het programma prijken werken van grote – en vaak gehoorde - 
componisten als BUXTEHUDE en VIVALDI, maar ook van KUHNAU, Bach’s voorganger als 
Thomaskantor te Leipzig.  
 

Een cantate bestaat uit verschillende delen, waarbij meerstemmige koorzang wordt afgewisseld 

met solistische passages (al of niet meerstemmig) en/of instrumentale interventies: het 
zogenaamde soli – tutti-effect. Vanwege de herkenbaarheid wordt soms een koraalmelodie 
toegevoegd: zo wordt een brug geslagen naar de toehoorder. 
 
De volgorde van de cantates is gebaseerd op  

a) de tekstuele inhoud,  
b) de vroege dan wel hoog-Barok. 

 
Wat dit Barokprogramma tot een feest maakt is de rijkdom aan emoties die er spreekt uit de 
verschillende stukken. En hóe leuk is dát om dat uit te vergroten en daardoor intenser te beleven? 
Vaak is er sprake van contrastwerking om het effect te vergroten. Dit is te danken aan de 
techniek van de affectenleer uit de Barok: elke componist kende de compositie-formules voor het 
uitdrukken van bijvoorbeeld smart, pijn, licht en duisternis, het op-weg-gaan-naar, thuiskomen 

etc. 
 
Alles was ihr tut… (BUXTEHUDE): 
Alles wat we doen - ons spreken zowel als ons handelen - is ter ere van Jezus. Uit de hele cantate 
spreekt een kinderlijk vertrouwen, overgave. 
 
Mache dich auf, werde Licht (BRIEGEL): 

De adventsgedachte doet zich gelden (openingswoorden uit Jesaja 60): bereid je voor op de komst 
van de Messias: ‘Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt!’ De oproep wordt versterkt 
doordat de violen de tekst van het koor instrumentaal herhalen: echo-effect. Daarnaast krijgt de 
oproep ‘Mache dich auf!’ extra kracht door een drieklank in opgaande lijn. De ‘Finsternis’ wordt 
geschilderd als een neergaande beweging. 
 
Wo ist der neugebor’ne König WERCKMEISTER):  

De Wijzen uit het Oosten gaan welgemoed op pad, teneinde ‘het Heil’, de pasgeboren Jezus, te 

aanschouwen en te eren. Door de gretig aandoende herhaling van het koor (‘Wo, wo, Wo?’) wordt 
de indruk gewekt dat er toch iets héél blijmoedigs moet zijn gebeurd… Evenals in de cantate van 
Briegel herhalen de violen a.h.w. de teksten van het koor en onderstrepen die: een kenmerk uit de 
vroege Barok! In de meer lied-achtige delen wordt veeleer melodische support geboden. Een 
terugkerend instrumentaal spel der strijkers fungeert als ‘refrein’ tussen de diverse delen.  

 
Das neugebor’ne Kindelein (BUXTEHUDE): 
Dit werk bestaat uit één deel, voor koor. 
Hierin klinkt heel duidelijk de vreugde om de geboorte door. 
 
Gloria RV 589 (VIVALDI): 
De jubelzang der engelen (uit Lk.2) bij de geboorte van Jezus: ‘Ere zij God in den hoge en vrede op 

aarde.’ Het werk kent 12 korte delen die veelal een verschillende sfeer ademen: nu eens feestelijk 
en opgewekt, dan weer lieflijk of juist plechtig. Tijdens de inleiding (deel 1) spelen alleen de 
strijkers, maar gaandeweg komen er steeds meer instrumenten bij en barst het koor los in 

‘Gloria!’. Het tweede (langzame) deel vormt daarmee een groot contrast qua tempo en sfeer. Ook 
in de diverse ritme-profielen weet Vivaldi veel nuances te creëren qua sfeer tussen de diverse 
delen. 
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Dit ‘Gloria’ is een briljant en theatraal werk, dat momenten van melancholie kent, maar ook opera-
achtige allure heeft. Dat mannelijke solisten ontbreken wijst er op, dat dit werk werd geschreven 
voor het meisjesweeshuis Ospedale della Pietà en later werd bewerkt.  
 

Magnificat (KUHNAU): 
De lofzang van Maria, de ‘Moeder van God’, sluit dit concert af. We horen concertante inbreng van 
zowel orkest als solisten, afwisselende soli- en tutti-gedeelten, wisselende sferen en daarbij 
gepaste ritmes:  alles ten dienste van de betekenis der tekst. Kortom: een meesterwerk! 
 
 

Alle uitvoerenden wensen u veel luisterplezier,  

fijne kerstdagen en een goed 2017. 
 


