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JAmes oxley tenor seBAstiAn noACk bas

CArl heinriCh grAun (1704-1759)
passiecantate ‘der tod Jesu‘
(tekst: Carl wilhelm ramler)



nieuwe pAssieCAntAte 
gezoCht: duitstAlig, 
flexiBel

met de komst van Frederik ii (1712-1786) beleefde Pruisen een omwen-
teling van jewelste. meer dan eender welke achttiende-eeuwse vorst 
schudde Frederik ‘de grote’ het politieke kaartenspel van europa dooreen. 
daarnaast hervormde hij zijn staat volgens de lijnen van de Verlichting. al 
op 27 juni 1740, minder dan een maand na zijn troonsbestijging, berichtte 
de koning in een brief dat hij alle religieuze kroningsceremoniën had over-
geslagen. in plaats daarvan had hij het Pruisische leger omgevormd en de 
Koninklijke academie der wetenschappen en letteren, waar ooit leibniz 
triomfeerde, heropgericht. de bestemmeling van zijn brief, François-marie 
arouet alias Voltaire, moet tranen van vreugde gelaten hebben bij zoveel 
daadkracht. in 1736 had Voltaire voorspeld dat Berlijn onder Frederik een 
nieuw athene zou worden. eensklaps zag hij zijn stoutste verwachtingen 
bewaarheid. de nieuwe koning, die zelf atheïst was, riep de religieuze 
tolerantie uit en bouwde een katholieke kerk, de hedwigskirche, in het 
hart van zijn protestantse staat. Frederik was bovendien een begenadigd 
fluitist die op tijd en stond een concerto of een aria componeerde of een 
operascenario bedacht. niet toevallig werd het Fridericiaanse Pruisen een 
briljante voedingsbodem voor artistieke vernieuwingen: naast memora-
bele architectuur, schilderkunst en literatuur produceerde het één van de 
meest gespeelde passiecantates (of -oratoria) uit de hele muziekgeschie-
denis ‘der tod jesu’ (1754-5) van Carl heinrich graun.

graun
samen met johann adolf hasse was Carl heinrich graun (1703/4-1759) zo-
wat de muziekdramatische spreekbuis van Frederik ii. in 1735 vervoegde 
graun zijn broer johann gottlieb aan het kroonprinselijke hof te ruppin om 
er als Frederiks kapelmeester te werken. tegen die tijd kon graun al een 
behoorlijk palmares voorleggen met opdrachten voor dresden, Braunsch-
weig en wolfenbüttel, waaronder vijf opera’s. logischerwijs was hij het 
die in 1740 in italië zangers mocht rekruteren voor het nieuw op te richten 
Königliches opernhaus ‘unter den linden’. liefst zesentwintig opera’s zou 
graun voor Frederiks theater uit zijn pen laten vloeien. hieronder bevinden 
zich vooruitstrevende muziektragedies (‘Fetonte’, ‘orfeo’ en ‘montezuma’) 
die de gluckiaanse hervorming aankondigen. het was echter met ‘der tod 
jesu’ dat graun zich in het muzikale geheugen van duitsland zou nestelen. 



zowel de tekst als de muziek van deze passiecantate kwam in 1754 tot 
stand in opdracht van Frederiks zuster anna amalia. net als haar broer en 
haar zus wilhelmine, markgravin van Bayreuth, was anna amalia muzikaal 
begaafd. mogelijk was de prinses eerst van plan het libretto van Carl wilhelm 
ramler (1725-1798) zelf op muziek te zetten, maar na twee koornummers 
gaf ze er de brui aan. grauns versie, die door zes toonzettingen (waar-
onder van telemann) werd gevolgd, beleefde haar première op 26 maart 
1755 in de gereformeerde kathedraal van Berlijn. de uitvoering was in han-
den van de ‘musikübende gesellschaft’, een in 1749 gestichte voorloper 
tot de ‘sing-akademie’. een kransje hofmusici leidde alles in goede banen: 
Carl Philipp emanuel Bach als ‘maestro al cembalo’, johann gottlieb graun 
als concertmeester en johann Friedrich agricola als koordirigent en tenor. 
de opvoering sloeg in als een bom. ‘der tod jesu’ groeide prompt uit tot 
hét duitstalige passie-oratorium bij uitstek. al in 1760 drukte Breitkopf de 
orkestpartituur en tot aan het einde van de negentiende eeuw vonden er 
jaarlijks uitvoeringen plaats. wat maakte grauns oratorium zo bijzonder?

het ‘empfindsame’ oratorium
zoals howard e. smither heeft aangetoond in zijn standaardwerk ‘a 
history of the oratorio’ (volume 3, 1987) ontstond er rond 1750 een nieuw 
duitstalig oratorium dat minder narratief of dramatisch was dan zijn 
lutheraanse (denk aan johann sebastian Bach) en katholiek-italiaanse 
voorgangers (in het bijzonder de ‘azioni teatrali sacre’ op teksten van 
Pietro metastasio). eerder lyrisch of contemplatief, liet het niet langer de 
Bijbelse personages en evangelisten opdraven in een pseudo-opera, maar 
evoceerde het de verhaalstof vanuit een subjectieve houding. de zangers 
drukten als geïdealiseerde, anonieme toeschouwers hun emoties en ge-
dachten uit bij het aanschouwen van Christus’ geboorte, dood, verrijzenis 
of hemelvaart. zoals georg sulzer aangaf in het lemma ‘oratorium’ van zijn 
‘allgemeine theorie der schönen Künste’ (1771-4) moest de luisteraar de-
zelfde emoties ervaren als de vocalisten: “das oratorium nimmt verschie-
dene Personen an, die von einem erhabenen gegenstand der religion, 
dessen Feyer begangen wird, stark gerührt werden, und ihre empfindun-
gen darüber bald einzeln, bald vereiniget auf eine sehr nachdrückliche 
weise äußern. die absicht dieses drama ist, die herzen der zuhörer mit 
ähnlichen empfindungen zu durchdringen.” 

Concreet verwijderden oratoriumdichters als Carl wilhelm ramler (die 
we overigens ook kennen als de auteur van C. P. e. Bachs ‘die auferste-
hung und himmelfahrt’) narratieve elementen uit hun libretti omdat zij er 
- terecht - van uitgingen dat de luisteraar voldoende vertrouwd was met 
de Bijbelse verhalen. in het geval van ‘der tod jesu’ is dit het verraad van 
de heiland in de tuin van gethsemane en zijn kruisiging op de golgotha. 
dankzij de vrijgekomen ruimte konden de ‘empfindungen’ op lyrische wijze 

‘geschilderd’ worden in monologen, en dit vanuit de eerste persoon en in 
de tegenwoordige tijd. 

ramler en zijn collega’s vonden natuurlijk niet volledig opnieuw het warm 
water uit. uit het italiaanse, katholieke model recycleerden ze de twee-
strofische aria, die ‘da capo’ (aBa of aa’baa’) moest uitgevoerd worden, 
dit wel zeggen met een (versierde) reprise van het eerste couplet. uit de 
lutheraanse traditie behielden ze de koralen en de afschrikwekkende 
beeldtaal van het piëtisme, dat door Frederiks verafschuwde vader Frederik 
willem i aangehangen werd. in ‘der tod jesu’ lezen we onder meer dat 
“een brutale, verachte moordenaarshand een stok pakt en op zijn [jezus’] 
hoofd slaat”, dat “bloed langs voorhoofd en wang naar beneden loopt”, of 
dat “de spies na elke slag keer op keer de zenuw, aderen en botten door-
klieft”. Veel minder vulgair waren de ontleningen aan de ‘empfindsame’ 
poëzie van gotthold ephraim lessing en Friedrich gottlieb Klopstock, 
die religieuze gevoelens opriepen via scherpe contrasten en levendige 
beschrijvingen. 

Barok, galant, klassiek?
net als de Fridericiaanse cultuur zelf vertegenwoordigde het nieuwe duit-
se oratorium dus een smeltkroes van invloeden. de vijfentwintig nummers 
van ‘der tod jesu’ laten zich qua vorm al in zes types opdelen. allereerst 
zijn er de koralen, die a capella uitgevoerd worden en - volgens een notitie 
in een overgeleverd libretto - door de hele congregatie meegezongen 
werden: de nummers 1 (‘du dessen augen flossen’), 5 (‘wen hab’ ich sonst 
als dich allein’), 11 (‘ich will von einer missetat’), 15 (‘ich werde dir zu ehren 
alles wagen’) en 21 (‘wie herrlich ist die neue welt’). slechts één koraal (‘du 
dessen augen flossen’) kreeg een nieuwe tekst van ramler, de rest werd 
aan de lutheraanse canon ontleend. zoals koren in de griekse tragedies, 
omkaderen en becommentariëren deze gezangen de handeling, voor 
zover van deze laatste sprake is. op enkele minimale harmonische ingre-
pen na, kleedde graun hen allen aan met traditionele muziek genoteerd in 
lange notenwaarden (hele en halve noten).

ten tweede vinden we zes vrije koren in ‘der tod jesu’, namelijk de 
nummers 2 (‘sein odem ist schwach’), 10 (‘unsre seele ist gebeuget’), 14 
(‘Christus hat uns ein Vorbild gelassen’), 16 (‘da steht der traurige, verhang-
nissvolle Pfahl), 20 (‘Freuet euch alle, ihr Frommen’) en 25 (‘hier liegen wir’). 
de texturen hiervan variëren - soms binnen eenzelfde nummer, tussen 
homofonie en polyfonie (fugato, fuga of dubbelfuga). af en toe wordt de 
luisteraar op een dramatische climax getrakteerd: dit is het geval in ‘unsre 
seele ist gebeuget’ op ‘o wehe!’.

de recitatieven in grauns partituur moeten in twee subcategorieën 



beschouwd worden: deze met gewone continuobegeleiding (nrs 6, 8, 12, 
18 en 22) en deze met obligate begeleiding door de strijkers en continuo 
(nrs 3 en 23). hoewel de eerste categorie minder aandacht opeist dan de 
tweede, besteedde graun er zeker niet minder zorg aan – let bijvoorbeeld 
op de manier waarop het recitatief telkens ‘arioso’ (zangeriger) wordt en 
de bas aan beweging wint wanneer de Bijbelse personages geciteerd 
worden. zoals Bach en telemann was graun alert voor elke nuance in de 
poëzie. in de accompagnati, en met name in de melodische figuren, horen 
we dan weer de invloed van grauns grote voorbeeld en rivaal op operage-
bied, hasse. 

dit laatste gaat ook op voor de muzikale hoofdmoot van ‘der tod jesu’: 
de aria’s ‘du held, auf den die Köcher’ (nr 4, voor sopraan), ‘ein gebet um 
neue stärke’ (nr 7, sopraan), ‘ihr weichgeschaffnen seelen’ (nr 9, tenor), 
‘so stehet einn Berg gottes’ (nr 13, bariton) en ‘singt dem göttlichen 
Propheten’ (nr 19, sopraan). Vermits ze door zangers van het Königliches 
opernhaus werden vertolkt, dragen ze duidelijk de stempel van de ‘opera 
seria’, ook al klinken ze religieuzer en ernstiger dan grauns seculiere aria’s. 
in dergelijke nummers, schreef sulzer, diende de muziek “in ihrer vollen 
Pracht, aber ohne allen Prunk, ohne alle gesuchte zierlichkeit erscheinen. 
hier ist es nicht darum zu thun, schön und angenehm, sondern durchdrin-
gend und erhaben zu seyn.” typische kenmerken van grauns aria’s zijn 
het overwicht van de melodische stem ten opzichte van de begeleiding 
en harmonie, en de tempo- en metrische contrasten tussen de a- en 
B-coupletten. echt gespeend van ‘pronk’ zijn grauns aria’s niet: in 'singt 
dem göttlichen Propheten' (nr 19) horen we coloraturen van zeventien en 
eenentwintig maten op het woord 'dank'!

aansluitend bij de aria’s is er het duet 'Feinde, die ihr mich betrübt' (nr 17), 
waarin boeiende dialogen voorkomen tussen de zangers onderling en 
de traverso’s. Vreemd bij dit nummer is de grammaticale opbouw van de 
tekst ten opzichte van de toonzetting: zowel de woorden van Christus in 
eerste persoon (‘Vijanden, die mij bedroeven, ziet, hoezeer mijn hart jullie 
liefheeft’) als de morele boodschap in derde persoon ('zulk een deugd 
leert Christus u’) worden vertolkt door een duo van sopranen. 

ten slotte wijzen we op het voorlaatste nummer, ‘ihr augen weint!' (nr 
24), dat een originele mengvorm is van een koraal met toenemend aantal 
stemmen (een solosopraan en -alt, later in contrapunt vervoegd door een 
tenor om uit te monden in een ‘tutti’) afgewisseld door baritonsolo’s.

spreekt ‘der tod jesu’ formeel allerminst één en dezelfde taal is dit 
stilistisch niet anders. zij aan zij met de galante stijl merken we de invloed 
van de barokke ‘affektenlehre’ in de talrijke retorische gebaren, zoals de 

chromatische imitaties op ‘jammer’ en de verrassende modulatie (een 
zgn. enharmonische verwisseling) op ‘nahe bey der hölle’ in het koor ‘sein 
odem ist schwach' (nr 2). ‘mit waag und donner’ in de aria ‘du held, auf 
den die Köcher’ (nr 4) wordt voorts met gepunteerde ritmiek verklankt, 
'heulen' in 'so stehet einn Berg gottes' (nr 13) met gedurfde modulaties, 
en 'steige weiter, seel' in 'singt dem göttlichen Propheten' (nr 19) met een 
stijgende melodie. nooit echter klinken grauns vondsten gekunsteld, en 
het is hun ‘klassieke’ kwaliteit die verklaart waarom ‘der tod jesu’ decen-
nialang gespeeld bleef, daar waar Bachs passies vergeten werden. nog 
in 1782 riep johann samuel Petris graun uit tot het allergrootste muzikale 
genie omdat hij de kunst verstond “die gemüther zu allen empfindungen 
durch ihre gesänge vorzubereiten und sie wirklich darein zu setzen. alles 
zwanglose melodische geständle und alles überflüssige harmonische 
gekünstele wurde vollends abgeschafft, und da sie den wahren affekt 
des stücks nie verkannten, so mußte auch ihre musik rühren.” 

een nieuw Athene?
in 1756, één jaar na de première van ‘der tod jesu’, deed zich een bedroe-
vende ommekeer voor in de mentaliteit van Frederik de grote. Voltaires 
droom van de verlichte monarch kreeg de trekken van een nachtmerrie 
toen de ‘filosoof van sans-souci’ zich tot een nog grotere ‘soldatenkoning’ 
ontpopte dan Frederik willem i en ten strijde trok tegen Keizerin maria 
theresia. dit conflict, dat de naam zevenjarige oorlog kreeg, zou tot 1763 
aanslepen en het opgebouwde culturele peil van Berlijn totaal onderuit-
halen. zowel fysisch als mentaal keerde Frederik gehavend terug van het 
slagveld. door het verlies van voortanden kon hij geen traverso meer spe-
len. hovelingen, onderdanen en musici schold hij voortaan uit als ‘canaille’. 
en de visionaire denkers en kunstenaars die zich eerder aan zijn zijde had-
den gevestigd, onder wie winckelmann, lessing, C. P. e. Bach en Voltaire, 
pakten wijselijk de biezen. ondanks deze anticlimax zou de herinnering 
aan Frederiks glorietijd voortleven in de eclectische paleizen van Potsdam 
en de al even eclectische passiecantate van Carl heinrich graun.



der tod Jesu
tekst: Carl wilhelm ramler (1725-1798) vertaling: gerard lange

u, wiens ogen braken,
zodra ze sion zagen,
vast besloten tot de misdaad,
is zijn val nabij,
waar is het dal, de grot,
die, jezus, u verbergt?
Vervolgers van zijn ziel,
hebben jullie hem al gedood?

1. koraal
du dessen augen flossen,
sobald sie zion sah’n,
zur Freveltat entschlossen,
sich seinem Falle nah’n,
wo ist das tal, die höhle, 
die, jesu, dich verbirgt?
Verfolger seiner seele,
habt ihr ihn schon erwürgt?

2. koor
sein odem ist schwach.
seine tage sind abgekürzet.
seine seele ist voll jammer.
sein leben ist
nahe bei der hölle.

zijn adem is zwak.
zijn dagen zijn geteld. 
zijn ziel is vol verdriet.
zijn leven is
dichtbij de hel.

3. recitatief (sopraan)
gethsemane!
wen hören deine mauren so bange,
so verlassen trauren?
wer is der peinlich
langsam sterbende?
ist das mein jesus?
Bester aller menschenkinder,
du zagst, du zitterst
gleich dem sünder,
dem man sein todesurteil fällt?
ach seht! er sinkt,
Belastet mit den missetaten
von einer ganzen welt.
sein herz in arbeit
fliegt aus seiner höhle,
sein schweiss rollt purpurrot
die schläf’ herab,
er ruft: 
betrübt ist meine seele
bis in den tod!

gethsemane!
wie horen uw muren zo angstig,
zo eenzaam treuren?
wie is die pijnlijk
langzaam stervende?
is dat mijn jezus?
Beste van alle mensenkinderen,
u vreest, u beeft
als de zondaar,
die men ter dood veroordeelt?
ach ziet! hij gaat ten onder,
beladen met de misdaden
van een hele wereld.
zijn bonkend hart
dreigt te breken,
zijn zweet rolt rood als bloed
langs zijn slaap naar beneden,
hij roept:
mijn ziel is bedroefd
tot in de dood!



4. Aria (sopraan)
du held, auf den die Köcher
des todes ausgeleert,
du hörest den,
der schwächer am grabe
trost begehrt,
du willst, du kannst
sein schutzgott sein!
wenn ich am rande dieses
lebens abgründe sehe,
wo vergebens mein geist
zurücke strebt, 
wenn ich den richter kommen höre
mit wag’ und donner,
und die sphäre von
seinem Fusstritt bebt,
wer wird allda
mein schutzgott sein?
du held, ... etc. 

gij held, op wie de koker
van de dood geledigd is,
gij hoort hem,
die verzwakt bij het graf
troost verlangt,
gij wilt, gij kunt
zijn beschermgod zijn!
als ik aan het einde van dit leven
afgronden zie,
waar mijn geest vergeefs
van terugdeinst
als ik de rechter hoor komen
met weegschaal en donder
en het heelal onder
zijn voetstap siddert,
wie zal daar
mijn beschermgod zijn?
gij held, ... etc.

5. koraal
wen hab’ ich sonst
als dich allein,
der mir in meiner letzten Pein
mit trost und rat
weiss beizuspringen?
wer nimmt sich
meiner seele an,
wenn nun mein leben
nichts mehr kann,
und ich muss mit den tode ringen,
wenn aller sinnen
Kraft gebricht?
Bist du es, gott,
mein heiland, nicht?

wie heb ik anders
dan u alleen,
die mij in mijn laatste smart
met troost en raad
weet te helpen?
wie bekommert zich
om mijn ziel,
als nu mijn leven
tot niets meer in staat is,
en ik met de dood moet vechten,
als het alle zintuigen
aan kracht ontbreekt?
Bent u het, god,
mijn heiland, niet?



6. recitatief (sopraan)
ach, mein immanuel,
da liegt er tief gebückt
im staube,
ringt dem tod entgegen,
blickt den himmel, jammert laut:
lass’, Vater, diese stunde,
lass’ sie vorübergehn!
nimm weg den bittern Kelch
von meinem munde!
du nimmst ihn nicht?
wohlan! dein wille soll geschehn.
erheitert steht er auf
von der erstaunten erde,
gestärkt durch eines engels hand und seht!
die jünger hat der schlummer übermannt;
hier liegen sie gestutzt 
mit trauriger gebärde. 
Betrachtend steht der
menschenfreund, und spricht
mit uber sie gehängtem
holden angesicht:
der geist ist willig,
nur der leib ist schwach,
und bückt sich, Petrus’ hand sanft
anzurühren, nieder:
auch du bist nicht mehr wach?
0 wacht und betet, meine Brüder!

ach, mijn immanuel,
daar ligt hij diep gebukt
in het stof,
worstelt tegen de dood,
ziet ten hemel, luid klagend:
laat Vader, dit uur,
laat het voorbijgaan!
neem deze bittere kelk weg
van mijn mond!
u neemt hem niet weg?
welaan, uw wil zal geschieden.
opgebeurd staat hij op
van de verblufte grond,
gesterkt door een engelenhand en zie!
de volgelingen zijn door slaap vermand,
hier liggen ze, half leunend,
met droevig gelaat.
Peinzend staat de
mensenvriend, en spreekt
met over hen heen gebogen
vriendelijk gezicht.
de geest is gewillig,
maar het vlees is zwak,
en bukt zich, om Petrus’ hand zacht
aan te raken, neer:
ook jij bent niet meer wakker?
o waakt, en bidt, mijn broeders!

7 Aria (sopraan)
ein gebet urn neue stärke,
zur Vollendung edler werke,
teilt die wolken,
dringt zum hern,
und der herr erhört es gern.
Klimm’ ich zu der tugend tempel
matt den steilen Pfad hinauf:
0, so sporn’ ich meinen lauf,
nach der wanderer exempel,
durch die hoffnung jener schönen
über mir erhab’nen szenen,
und erleicht’re meinen gang
mit gebet und mit gesang.

een gebed om nieuwe kracht,
ter volbrenging van goede werken
breekt de wolken,
dringt door bij de heer,
en de heer verhoort het graag.
Klim ik naar de tempel der deugd
vermoeid het steile pad op:
0, dan spoor ik mijn lopen aan,
zoals een wandelaar dat doet,
door de hoop op die mooie
boven mij verheven taferelen, 
en vergemakkelijk mijn gang
met gebed en met gezang.



8. recitatief (tenor)
nun klingen waffen,
lanzen blinken bei dem
schein der Fackeln,
mörder dringen ein:
ich sehe mörder: 
ach, es ist um ihn geschehen!
er aber, unerschrocken,
nahet sich den Feinden selbst;
grossmütig spricht er:
sucht ihr mich, so lasset
meine Freunde gehen.
die schüchternen gafahrten
flieh’n auf dieses wort.
ihn bindet man, ihn führt man fort.
sein Petrus folgt, der
einzige von allen, er folgt,
zur hilfe schwach, von
fern, mitleidig folgt er seinem herrn zum Kaiphas.
was hör’ ich hier für worte
schallen? ach, ist es Petrus, 
der jetzt spricht:
ich kenne diesen menschen nicht,
diesen menschen kenn’ ich nicht,
ich kenn’ ihn nicht.
wie tief bist du von deinem
edelmut gefallen?
doch siehe! jesus wendet sich, 
und blickt ihn an. 
er fühlt den Blick, 
er geht zurück, 
und weinet bitterlich.

nu klinken de wapens,
blinken de lansen bij het
schijnsel van de fakkels,
moordenaars dringen zich op:
ik zie moordenaars:
ach, het is gedaan met hem!
hij echter, onverschrokken,
gaat zelf op de vijanden af;
edelmoedig spreekt hij:
zoeken jullie mij, laat dan
mijn vrienden gaan.
de schuwe metgezellen
vluchten na dit woord.
men bindt hem, men voert hem weg.
Petrus volgt hem,
als enige van allemaal, hij volgt,
te slap om te helpen, op
grote afstand, medelijdend volgt hij
zijn meester naar Kajafas.
wat hoor ik hier voor woorden
klinken? ach, het is Petrus,
die nu zegt:
ik ken deze mens niet,
deze mens ken ik niet,
ik ken hem niet.
hoe diep ben je door je
edelmoedigheid gevallen?
doch zie! jezus keert zich om,
en kijkt hem aan.
hij voelt die blik,
hij gaat terug,
en weent bitter.



9. Aria (tenor)
ihr weichgeschaffnen seelen,
ihr könnt nicht lange
fehlen, bald höret
euer ohr das strassende
gewissen, bald weint aus euch
der schmerz. ihr tränenlosen
sünder, bebet! einst mitten unter
rosen hebet die reu’ den
schlangenkam empor: und fällt
mit unheilbaren Bissen
dem Frevler an das herz.
ihr weichgeschaffnen seelen, ... etc.

jullie zwak geschapen mensen,
het kan voor jullie niet lang
uitblijven, of spoedig hoort
jullie oor het vermanende geweten,
weldra huilen jullie
van verdriet. gij gewetenloze
zondaars, beeft! eens, midden in de
vreugde heft het berouw zijn
slangenkop op: en valt
 met een ongeneeslijke beet
 de boosdoener aan in het hart.
jullie zwak geschapen mensen, … etc.

10. koor
unsre seele ist gebeuget
zu der erden
o wehe! dass wir so
gesündiget haben!

onze ziel is gebogen
ter aarde
o wee! dat wij zo
gezondigd hebben!

11. koraal
ich will von meiner missetat
zum herren mich bekehren
du wollest selbst mir
hilf’ und rat
hierzu, o gott, bescheren,
und deines guten geistes Kraft,
der neue herzen in uns schafft,
aus gnaden mir gewähren.

ik wil mij van zonden
bekeren tot de heer.
u zelf wilt mij
hulp en raad
hiertoe, o god, schenken, wil
de goede kracht van uw geest,
die nieuwe harten in ons schept,
mij uit genade verlenen.

Pauze



12. recitatief (bariton)
jerusalem, voll mordlust, 
ruft mit wildem ton: 
“sein Blut komm’ über uns 
und unsre söhn’ und töchter!” 
du siegst, jerusalem, 
und jesus blutet schon. 
in Purpur ist er schon des 
Volkes hohngelächter, damit 
er ohne trost in seiner 
marter sei, damit die 
schmach sein herz ihm breche. 
Voll liebe steht er da, 
von gram und unmut frei, 
und trägt sein dornendiadem. 
und eine freche, verworf’ne 
mörderhand fasst einen stab 
und schlägt sein haupt; 
ein strom quillt stirn 
und wang’ herab. 
seht, welch ein mensch! 
des mitleids stimme vom 
richtstuhl des tyrannen spricht: 
seht, welch ein mensch! und juda 
hört sie nicht und legt dem 
Blutenden, mit unerhörten 
grimmelden Balken auf, woran
er langsam sterben soll. 
er trägt ihn willig 
und sinkt ohnmachtsvoll. 
nun kann kein edles herz die 
wehmut mehr verschliessen, die 
lang verhalt’nen tränen fliessen. 
er aber sieht sich tröstend um 
und spricht: “ihr töchter zions 
weinet nicht!”

jeruzalem, vol moordlust,
roept krijsend:
“zijn bloed kome over ons
en onze zonen en dochters!”
gij overwint, jeruzalem,
en jezus bloedt al.
in purper is hij al het
hoongelach van het volk, daarmee
is hij zonder troost in zijn
foltering, daarmee
breekt de smaad zijn hart.
Vol liefde staat hij daar,
Vrij van verdriet en wrevel,
en draagt zijn doornenkroon.
en een brutale, verachte
moordenaarshand pakt een stok
en slaat op zijn hoofd;
en bloed loopt langs voorhoofd
en wang naar beneden.
ziet, welke mens!
een stem vol medelijden vanaf de
rechterstoel van de tiran zegt:
ziet, welke mens! en judas
hoort die niet en legt op de
bloedende, met ongehoorde
razernij de kruisbalk, waaraan
hij langzaam sterven zal.
hij draagt hem gewillig
en valt bewusteloos neer.
nu kan geen edel hart de
droefenis meer verbergen, de
lang ingehouden tranen vloeien.
hij echter kijkt troostend om
en spreekt: “gij dochters van sion,
huil maar niet!”



13. Aria ( bariton)
so stehet ein Berg gottes,
den Fuss in ungewittern,
das haupt in sonnenstrahlen:
so steht der held aus Kanaan.
der tod mag auf den Blitzen
eilen, er mag aus hohlen
Fluten heulen, er mag der
erde rand zersplittern:
der weise sieht ihn heiter an.
so stehet ein Berg gottes, ... etc.

zo staat een berg van god,
de voet in donderbuien,
de top in zonnestralen:
zo staat de held uit Kanaän.
de dood kan haasten als een
bliksem, hij kan als holle wateren
brullen, hij kan de
aarde versplinteren:
de wijze kijkt hem vrolijk aan.
zo staat een berg van god, ... etc.

14. koor
Christus hat uns ein Vorbild
gelassen, auf dass wir sollen
nachfolgen seinen Fussstapfen.

Christus heeft ons een ideaal
nagelaten, opdat wij in zijn
voetstappen zullen treden.

15. koraal
ich werde dir zu ehren
alles wagen,
kein Kreuz nicht achten,
keine schmach noch Plagen,
nichts von Verfolgung,
nichts von todesschmerzen
nehmen zu herzen.

ik zal ter ere van u
alles aandurven,
op geen kruis acht geven,
op geen smaad noch kwellingen,
mij niets van vervolging,
niets van doodsangsten
iets aantrekken.



16. recitatief (sopraan)
da steht der traurige,
verhangnisvolle Pfahl:
unschuldiger! gerechter!
hauche doch einmal die
mattgequälte seele von dir!
wehe, wehe! nicht Ketten,
Bande nicht, niet binden,
ich sehe gespitzte Keile!
jesus reicht die hände dar,
die teuren hände,
deren arbeit wohltun war.
auf jeden wiederholten schlag
durchschneidet die spitze
nerv und ader und gebein.
er leidet es mit geduld,
bleibt heiter und hängt da,
zur schmach erhöht, voll Blut,
in todesschmerzen, an golgotha.
ihr männer israels,
ruft in eure herzen erbarmung!
lasst die rach’ im tode ruh’n!
umsonst! die Vater höhnen ihn.
ihr hohn ist bitter;
grausam fröhlich ihre mienen;
und jesus ruft: mein Vater,
ach! vergib es ihnen; sie tun ach!
unwissend, was sie tun.

daar staat de treurige,
voor hem noodlottige paal:
onschuldige! rechtvaardige!
adem toch eens die
moegekwelde ziel van u uit!
ach wee! niet ketenen,
ik zie gespitste spiezen!
jezus reikt zijn handen aan,
die dierbare handen,
wier werk weldoen was.
na elke slag keer op keer
doorklieft de spies
de zenuw, aderen en botten.
hij ondergaat het geduldig,
blijft monter en hangt daar,
tot schande gedoemd, vol bloed,
in doodspijnen, op golgotha.
0 jullie mannen van israël, 0
roep medelijden in uw harten!
laat jullie wraak rusten!
Vergeefs! de vaderen honen hem.
hun spot is bitter;
vol leedvermaak is hun gezicht;
en jezus roept: mijn Vader,
vergeef het hun, zij weten
niet wat zij doen.



17. duet (sopraan en tenor)
Feinde, die ihr mich betrübt,
seht, wie sehr mein herz
euch liebt.
euch verzeih’n ist meine rache
die ihr mich im unglück schmäht,
hört mein ernstliches gebet:
dass euch gott beglückter mache!
solche tugend lernt ein Christ.

gott, jehova, heiligster!
du verzeihst dem ubertreter
alle schuld.
gott, jehova, heiligster!
du erzeigst dem missetäter
tausend huld
selig, wer dir ähnlich ist.
Feinde, ... etc.

Vijanden, die mij bedroeven,
hoezeer mijn hart ziet,
jullie liefheeft.
jullie vergeven is mijn wraak
hij die mij in ‘t onheil hoont,
hoort naar mijn ernstig gebed:
moge god jullie gelukkig maken
zulk een deugd leert Christus u.

god, jehova, allerheiligste! 
u vergeeft de overtreder
alle schuld.
god, jehova, allerheiligste!
u schenkt de misdadiger alle vergeving.
zalig, wie op u gelijkt
Vijanden, … etc.

18. recitatief (sopraan)
wer ist die heilige, zum
munster uns verlieh’n, und unter
diesen missetätern aufgehänget?
an seiner tugend kennt ihr ihn.
schmach, Folter, todesangst
vergisst er; und bedenket, maria,
dein verlass’nes alter; und erteilt
dem Freunde seines Busens
dieses letzten willen: o,
jüngling, das ist deine mutter!
dieser eilt, ein schüler jesu,
sein Vermächtnis zu erfüllen,
und jesus sieht es an und wird
noch mehr entzückt,
und fühlet keine wunden, weil
er jetzt einen strahl von trost
den trüben stunden noch eines
reuerfüllten sünders
schenken kann. er kehrt sein
antlitz hin zu dem an seiner
seite gekreuzigten Verbrecher,
ihm zu prophezeihn: ich sage
dir: du wirst noch heute
mit mir im Paradiese sein!

wie is die heilige, ons ten
voorbeeld geschonken, en bij
deze misdadigers opgehangen?
aan zijn deugd kent u hem.
smaad, marteling, doodsangst
vergeet hij; en denkt aan maria,
de verlaten moeder; en deelt
aan zijn boezemvrienden
deze laatste wil mede: o,
jongeling, dat is jouw moeder!
deze haast zich, een leerling
van jezus, zijn plicht te doen
en jezus ziet het aan en werd
nog meer in vervoering gebracht,
en voelt geen wonden, omdat
hij nu een straal van troost
in die droevige uren nog aan een
berouwvolle zondaar
kan geven. hij wendt zijn
gelaat tot aan zijn
zijde gekruisigde misdadiger,
om hem te voorspellen: ik zeg
je: jij zult nog heden
met mij in het paradijs zijn!



19. Aria (sopraan)
singt dem göttlichen Propheten,
der den trost vom himmel
bringet: dass der geist sich
aufwärts schwinget;
erdensöhne, singt ihm dank!
die du von dem staube fliehest;
und die rollenden gestirne
unter deine Füssen siehest,
nun geniesse deiner tugend,
steig auf der geschöpfe
leiter bis zum seraph!
steige weiter, seel!
gott sei dein gesang!
singt dem ... etc.

zingt de goddelijke profeet,
die de troost van de hemel
brengt: dat de geest zich
opwaarts slingert;
stervelingen, zingt hem de dank!
u die de aarde ontvlucht;
en de wentelende sterren
onder uw voeten ziet,
geniet nu van uw deugd,
klim op de ladder der schepselen
tot aan de serafijn!
Klim verder, ziel!
Voor god is uw gezang!
zingt de ... etc.

20. koor
Freuet euch alle, ihr Frommen,
denn des herren wort
ist wahrhaftig.
und was er zusaget
das hält er gewiss.

Verheugt u allen, gij vromen,
want het woord van de heer
is waarachtig.
en wat hij belooft,
dat doet hij zeker.

21. koraal
wie herrlich ist die neue welt,
die gott den Frommen vorbehält,
kein mensch kann sie erwerben.
o jesu, herr der herrlichkeit,
du hast die stätt’
auch mir bereit’t,
hilf sie mir auch ererben.
einen kleinen Blick in jene,
Freudenszene, gib mir swachen,
mir den abschied
leicht zu machen.

hoe mooi is de nieuwe wereld,
die god voor de vromen bestemt,
geen mens kan die verdienen.
o, jezus, heer der heerlijkheid,
u hebt die plaats
ook voor mij bereid,
help mij die plaats ook te verkrijgen.
gun mij, een zwakke mens
een kleine blik in die heerlijkheid,
om mij het afscheid
gemakkelijk te maken.



22. recitatief (bariton)
auf einmal fällt der 
aufgehaltne schmerz des 
helden seele wütend an: sein 
herz hebt die gespannte Brust; 
in jeder ader wütet ein dolch. 
sein ganzer Körper fliegt 
am Kreuz empor; er fühlet 
des todes siebenfache gräuel; 
auf ihm liegt die hölle ganz. 
er kann ihn nicht mehr fassen, 
den schmerz, der ihn 
allmächtig druckt; er ruft: 
“mein gott, mein gott! wie 
hast du mich verlassen!” 
und seht, die finstre stunde 
rückt vorbei. nun seufzet er: 
“mich dürstet!” ihn erfrischet 
sein Volk mit wein den es mit 
galle mischet. nun steigt sein 
leiden höher nicht; nun 
triumphiert er laut und spricht 
“es ist vollbracht! 
empfang, 0 Vater, meine seele!” 
und neigt sein haupt auf 
seine Brust, und stirbt.

Plotseling valt de
ingehouden woede van de
heldenziel woedend aan: zijn
hart heft de gespannen borst;
in iedere ader woedt een dolk.
hij trilt over zijn hele
gekruisigde lichaam; hij voelt
de zevenvoudige doodsgruwel;
de hel ligt geheel voor hem.
hij kan het niet meer verdragen,
de pijn, die hem
te machtig wordt; hij roept:
mijn god, mijn god! wat
hebt u mij in de steek gelaten!”
en zie, het uur der duisternis
gaat voorbij. nu zucht hij:
“ik heb dorst!” zijn volk verfrist hem
met wijn, vermengd
met gal. nu wordt zijn
lijden niet zwaarder; nu
overwint hij luid en spreekt:
“het is volbracht!
ontvang, 0 Vader, mijn ziel!”
en buigt zijn hoofd tot op
zijn borst, en sterft.



23. recitatief (bariton)
es steigen seraphim von allen
sternen nieder und klagen laut:
er ist nicht mehr! 
der erde tiefen schallen wider: 
er ist nicht mehr! 
erzittre, golgatha! 
er starb auf deinen höhen! 
0 sonne, fleuch, 
und leuchte diesem tage nicht! 
zerreisse, land, worauf 
die mörder stehen! 
ihr gräber, tut euch auf! 
ihr Väter, steigt an’s licht! 
das erdreich, das euch deckt, 
ist ganz mit Blut befleckt! 
er ist nicht mehr! 
so sage ein tag dem andern tage: 
er ist nicht mehr! 
der ewigkeiten nachhall klage: 
er ist nicht mehr!

engelen dalen neer van de
sterren en klagen luid:
hij is niet meer!
uit de diepten der aarde weergalmt het:
hij is niet meer!
Beef, golgotha!
hij stierf op jouw bergtop!
0, zon, vlucht,
en verlicht deze dag niet!
Verga, land, waarop
de moordenaars verblijven!
u graven, opent u!
Vaderen, kom te voorschijn!
de aarde, die jullie bedekt,
is geheel met bloed bevlekt!
hij is niet meer!
zo zegt een dag tot de andere:
hij is niet meer!
de echo der eeuwigheid klaagt:
hij is niet meer!

24. koraal (solo bariton)
ihr augen weint! 
der menschenfreund 
verlässt sein teures leben; 
künftig wird sein mund uns 
nicht lehren gottes geben. 
weinet nicht, weinet nicht! 
es hat überwunden der löwe 
vom stamm juda! 
ihr augen weint! 
der menschenfreund 
sinkt unter tausend Plagen. 
Konnte seine sanfte Brust 
so viel schmerz ertragen? 
weinet nicht, weent niet!
ihr augen weint! 
der menschenfreund 
der edle, der gerechte, 
wird verachtet, wird verschmäht, 
stirbt den tod der Knechte. 
weinet nicht,

laat uw ogen wenen!
de mensenvriend
verliet zijn dierbaar leven;
zijn mond zal ons voortaan
gods lessen niet meer geven.
weent niet, weent niet!
de leeuw uit de stam van juda
heeft overwonnen!
laat uw ogen wenen!
de mensenvriend
kwijnt onder zoveel kwellingen.
Kon zijn liefdevol hart
zoveel smart verdragen?
laat uw ogen wenen!
de mensenvriend de edele,
de rechtvaardige,
wordt veracht, wordt versmaad,
sterft de slavendood.
weent niet!



25. slotkoor
hier liegen wir, 
gerührte sünder, 
o jesu, tief gebuckt, 
mit tränen diesen staub zu netzen, 
der deine lebensbäche trank; 
o jesu, nimm unser opfer an! 
Freund gottes und der 
menschenkinder, der seinen 
ewigen gesetzen des todes 
siegel aufgedrückt, 
anbetung sei dein dank, 
den opfre jedermann!

hier liggen wij,
ontroerde zondaars
o jezus, diep gebukt
om met tranen dit stof te bevochtigen
dat uw bloed dronk;
o jezus, neem ons offer aan!
Vriend van god en van
mensen, die aan zijn
eeuwige wetten het zegel van de
dood onderworpen heeft,
aanbidding zij onze dank
voor u die zich voor allen heeft opgeofferd!
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Vocale gent behoort niet tot één, specifieke stijlperiode. de grootste troef 
van het ensemble bestaat erin om voor elk project een geoptimaliseerde 
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de concertkalender van het ensemble. a capella of begeleid door het 
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‘Psalmensymfonie’ en de negende symfonie van ludwig van Beethoven. 
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of deFilharmonie. naast Philippe herreweghe stond het ensemble al onder 
leiding van heel wat toonaangevende dirigenten zoals sigiswald Kuijken, 
rené jacobs, daniel reuss, Philippe Pierlot, Paul Van nevel, Bernard 
haitink, iván Fischer, marcus Creed, james wood, Peter Phillips... het 
Collegium Vocale gent geniet de steun van de Vlaamse gemeenschap, de 
Provincie oost-Vlaanderen en de stad gent.
www.collegiumvocale.com
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Koor, het vocaal ensemble van de swr en kamerformaties zoals nieuw 
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prijzen als de diapason d’or, Cannes Classical award, gramophone 
award, deutscher schallplattenpreis en edison award. in maart 2006 
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werd de akademie onderscheiden met de jahrespreis der deutschen 
schallplattenkritik voor de dvd-productie van de opera ‘dido & aeneas’ 
van Purcell met sasha waltz & gasten en kreeg ze bovendien ook de 
midem Classical award 2010 en de Choc de l’année voor de opname van 
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het Collegium Vocale gent werd in 1970 opgericht op initiatief van Philippe 
herreweghe. als één van de eerste ensembles paste het de nieuwe 
inzichten inzake de uitvoering van barokmuziek toe op de vocale muziek. 
meteen toonden musici als gustav leonhardt, ton Koopman en nikolaus 
harnoncourt belangstelling voor de frisse en dynamische aanpak van 
dit Vlaamse ensemble, wat resulteerde in een intensieve samenwerking. 
Vanaf het midden van de jaren tachtig kreeg het ensemble internationale 
bekendheid en werd het uitgenodigd op alle belangrijke podia en 
muziekfestivals van europa, israël, de Verenigde staten, rusland, zuid-
amerika, japan, hong-Kong en australië. het repertoire van het Collegium 



en het monteverdi Choir. joanne lunn maakte haar debuut aan de 
english national opera in monteverdi’s ‘incoronazione di Poppea’ olv. 
harry Christophers. ze zong de rol van helena in Brittens ‘a midsummer 
night’s dream’ in Venetië olv. sir john eliot gardiner. tijdens het seizoen 
2007/08 zong ze de rol van Belinda in Purcells ‘dido and aeneas’ op het 
dubrovnik Festival, Bachs ‘magnificat’ in Cardiff voor BBC wales, haydns 
‘harmoniemesse’ met het scottish Chamber orchestra, een tournee 
met Bachs ‘mattheuspassie’ met musik Podium stuttgart, händels ‘dixit 
dominus’ met City of london sinfonia ea. huidige en komende opdrachten 
zijn oa. semi-geënsceneerde uitvoeringen van monteverdi’s ‘orfeo’ in 
Parijs, concerten in mexico met de musicians of the globe olv. Philip 
Pickett, een tournee met Purcells ‘dido and aeneas’ in spanje, Fauré’s 
requiem in toulouse olv. marc minkowski en händels ‘messiah’ in japan 
met het Bach Collegium japan olv. masaaki suzuki. 

James oxley 
james oxley studeerde cello aan de royal College of music in londen 
en in oxford. Vervolgens begon hij zang te studeren, privé bij rudolf 
Piernay. oxley zong in Beethovens ‘missa solemnis’ olv. heinrich schiff 
met the orchestra of the age of enlightenment, ‘renard’ van stravinsky 
op de BBC Proms, haydns ‘schöpfung’ en ‘große messe’ van  mozart 
met het scottish Chamber orchestra en ‘alexanders Feast’ van händel 
met de northern sinfonia olv. nicholas mcgegan. oxley gaf concerten in 
heel europe, en veel in Frankrijk, waar hij zong olv. Philippe herreweghe, 
hervé niquet en Christophe rousset. hij werkte tevens samen met het 
royal scottish national orchestra, Britten sinfonia, academy of saint 
martin’s in the Fields, les talens lyriques, the sixteen, monteverdi Choir 
and orchestra olv. john eliot gardiner, gabrieli Consort and Players ea. 
hij vertolkte rollen in ‘l’incoronazione di Poppea’ van monteverdi voor de 
english national opera, ‘King arthur’ van Purcell aan de opéra Comique 
de Paris, ‘werther’ van massenet op het wexford Festival, ‘die entführung 
aus dem serail’ op het spoleto Festival olv. richard hickox en ‘ariodante’ 
van händel op het Covent garden Festival. oxley zingt regelmatig in de 
opera van rennes, waat hij reeds rollen vertolkte in opera’s van tsjaikovski, 
wagner, Britten, schumann, strauss en mozart.

sebastian noack 
de Berlijnse bartion sebastian noack studeerde zang aan de hochschule 
der Künste Berlin bij dietmar hackel, ingrid Figur en dietrich Fischer-
dieskau. hij verwierf bekendheid toen hij de eerste prijs won op de 
Bundeswettbewerb voor zang. hij won tevens de Paula lindberg-
salomon-wettbewerb en de tweede prijs op de international song 
Competition in de wigmore hall in londen. hij zong onder leiding van 
dirigenten als Christoph eschenbach, semyon Bychkov, marin alsop 

Van 2003 tot 2006 was hij chef-dirigent van het rias Kammerchor in 
Berlijn. met dit koor maakte hij een aantal succesvolle cd’s. de cd met 
muziek van martin en messiaen (uitgebracht door harmonia mundi) won 
in 2004 de diapason d’or en de Preis der deutschen schallplattenkritik. 
ook de cd ‘les noces’ met werken van stravinsky is zeer positief 
ontvangen. in 2007 verschenen de opnamen van ‘le vin herbé’ van Frank 
martin en händels ‘solomon’. in de zomer 2006 was daniel reuss op 
uitnodiging van Pierre Boulez te gast op het luzern Festival als docent en 
dirigent. in februari 2007 maakte daniel reuss zijn debuut bij de english 
national opera met ‘agrippina’ van händel. sinds het seizoen 2008/2009 
combineert daniel reuss zijn werkzaamheden als artistiek leider van 
Cappella amsterdam met het chef-dirigentschap van het estonian 
Philharmonic Chamber Choir.
www.danielreuss.com 

dorothee mields
de duitse sopraan dorothee mields studeerde in Bremen bij elke 
holzmann en in stuttgart bij julia hamari. de muziek uit de zeventiende 
en achttiende eeuw staan centraal in haar concertactiviteiten, hoewel 
ze zich regelmatig ook graag aan hedendaagse muziek wijdt. na haar 
studies begon mields intensief samen te werken met de dirigenten 
ludger rémy en thomas hengelbrock. ze gaf vele concerten met het 
telemann Kammerorchester michaelstein en het Balthasar-neumann-
Chor en ensemble. daarop ontwikkelde mields zich snel tot een 
veelgevraagde soliste voor barokconcerten met dirigenten als ivor 
Bolton, martin haselböck, Philippe herreweghe en gustav leonhardt. 
mields verleende haar medewerking aan verschillende eerste opnamen 
van herontdekte barokopera’s en -oratoria, waaronder ‘demofoonte’ 
van joseph schuster en ‘ariadne’ van Konradi. Verder is ze te horen op 
verschillende opnamen van Bachcantates met het Bach Collegium japan 
onder leiding van mazaaki suzuki, in haydns ‘schöpfung’ met hengelbrock 
en in een opname met liederen van C.P.e. Bach samen met ludger rémy 
op pianoforte. dorothee mields koestert een grote voorliefde voor 
de laatromantische melodie. zo gaf ze al recitals met liederen van lili 
Boulanger en debussy.

Joanne lunn
joanne lunn studeerde aan het royal College of music in londen. 
ze zingt wereldwijd als soliste met vooraanstaande ensembles oude 
muziek, waaronder de english Baroque soloists, orchestra of the age of 
enlightenment, the musicians of the globe, the new london Consort, 
the academy of ancient music, hilliard ensemble, Collegium Vocale 
gent, the King’s Consort en gabrieli Consort. ze werkte als soliste 
mee aan de ‘Bach Cantata Pilgrimage 2000’ met sir john eliot gardiner 



(Brahms requiem), Kirill Petrenko (Berlioz’ ‘l’enfance du Christ’), markus 
stenz ( mendelssohns ‘erste walpurgisnacht’ en Bachs ‘matthäus-
Passion’), johannes debus, marcus Creed, michel Corboz, Pierre Cao 
(Fauré requiem), roy goodman en Frieder Bernius. hij zong de grote 
oratoria, passies en cantates van Bach olv. helmuth rilling, Philippe 
herreweghe en gustav leonhardt. noack was te gast op de grote 
festivals van rheingau, schleswig-holstein, oregon Bach Festival, 
jerusalem Chamber music, Brühler schlosskonzerte, Festival de saintes 
ea. noack geeft regelmatig liedrecitals. samen met pianist  manuel 
lange lanceerde hij een nieuwe concertreeks rond het lied in het 
musikinstrumenten-museum van Berlijn. met juliane Banse en stella 
doufexis was noack te horen op de schubertiade schwarzenberg. als 
operazanger debuteerde noack in juni 2009 in donizetti’s ‘Viva la mamma’ 
aan de staatsoper Berlin. in januari 2010 vertolkte hij de rol van wolfram 
von eschenbach in richard wagners ‘tannhäuser’ aan de opera van halle 
olv. Karl-heinz steffens. in januari 2011 maakte hij zijn debuut als Kurvenal 
in ‘tristan und isolde’ aan het deutsches nationaltheater weimar olv. 
stefan solyom.  
www.sebastiannoack.com



Binnenkort in desingel

riCerCAr Consort
olv. philippe pierlot
mAriA keohAne sopraan
hAns Jörg mAmmel, VAlerio ContAldo tenor
CArlos menA altus
mAtthiAs Vieweg, stephAn mACleod bas
J s  BACh johannes-Passion, BwV245
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‘Kruisiging’, schilderij van Pietro da rimini, 1e helft 14e eeuw
© Pinacotheek Vaticaan / foto Pianeta imagine
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