P E R S B E R I C H T Concert
CHRISTMETTE
Liturgie voor de kerstnachtdienst
Op vrijdag 8 december a.s. is de Plantagekerk in Zwolle het toneel voor een unieke gebeurtenis: een Kerstnachtdienst,
zoals die rond 1640 plaats had kunnen vinden….
Het Margaretha Consort, een professioneel barok-orkest mèt professionele zangers, neemt de bezoekers mee terug in
de tijd. De inspirerende muzikale leiding is in handen van Marit Broekroelofs, celliste en gambiste. Het Margaretha
Consort weet altijd de harten van de bezoekers te raken - en daar zal de prachtige klank van de twee orgels in de kerk
zeker aan meewerken.
Dit jaar wordt herdacht, dat de kerkhervormer Maarten Luther in 1517 zijn 95 stellingen aan de kerkdeur te Wittenberg
spijkerde. Luther sprak zich uit tegen de scheefgroei in de katholieke kerk. Hij maakte zich sterk voor het invoeren van
de volkstaal in de kerk. Hij vertaalde veel Latijnse liederen en schreef ook nieuwe teksten.
Jaren na Luthers dood componeerde Michael Praetorius muziek bij deze teksten. Een groot deel van de liederen is ook
in Nederland bekend geworden.
Daarnaast schreef Praetorius de CHRISTMETTE, een liturgie voor de kerstnachtdienst. Het ging hierbij niet om een
gewone kerkdienst, maar om een zgn. getijdendienst, waarin geen preek gehouden werd en er dus meer ruimte was om
te experimenteren met de muzikale vormgeving. Enkele onderdelen liggen vast, maar er is ook volop ruimte voor eigen
invulling. Het publiek is vanavond toehoorder èn onderdeel van het geheel: koormuziek wordt afgewisseld met
samenzang en prachtige orgel-solo’s, er is volop ruimte voor overpeinzing en bezinning. Een feest van herkenning of
juist een kennismaking met eeuwenoude, onbekende muzikale schatten. Een echte aanrader voor diegenen, die het
“lichte” van Kerst graag eens op een andere manier willen ervaren!
Aanvang van het concert op 8 december: 20.00 uur.
Locatie: Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17 in Zwolle
Toegangsprijs: € 18,50, inclusief een kop koffie of thee na afloop. Studenten en kinderen: € 5,-Kaartverkoop via www.margarethaconsort.nl of aan de kerk.
Voor meer informatie:
Henriëtte Hansma, PR/communicatie Margaretha Consort communicatie@margarethaconsort.nl

