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Het fel bejubelde Mahler Chamber Orchestra zakt 
af naar Gent Festival! Opgericht in 1997 onder  
de vleugels van Claudio Abbado, leidt de groep  
een nomadenbestaan met bevlogen musici uit  
20 verschillende landen. Aan hun zijde staan bas- 
bariton Peter Harvey in de beroemde cantate  
Ich habe genug van Bach en contratenor Iesteyn 
Davies in Vivaldi’s fijnzinnige Stabat Mater.  
Werken die van een ongekende schoonheid  
getuigen met tussenin de beklijvende Chamber 
Symphony van Shostakovich: dat vraagt om  
een diepere blik in het programma.

Tekst: Eva Van Daele

OVER LIJDEN  
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OVER LIJDEN EN  
VERLOSSING: BACH,  
VIVALDI & SHOSTAKOVICH 
WO 3 OKT 20:30
Sint-Baafskathedraal
Tickets & info 
62 / 52 / 36 / 22 / 12 euro
www.gentfestival.be

UITVOERDERS

Peter Harvey bas 
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PROGRAMMA

Johann Sebastian Bach

Cantate BWV 82 ‘Ich habe genug’
Dmitri Shostakovich

Chamber Symphony Op. 110a
Antonio Vivaldi

Stabat Mater RV 621

Lijden en verlossing zijn centrale 
thema’s doorheen de muziekge-
schiedenis. De visie op lijden en 
dood van 18e-eeuwse componis-
ten als Bach en Vivaldi werd beïn-
vloed door de specifieke religieu-
ze context waarin ze actief waren. 
Ruim twee eeuwen later werd het 
werk van Shostakovich gevormd 
door zijn ambigue houding tegen-
over de nationale politieke situatie 
en zijn persoonlijke moeilijkheden. 

De wenende moeder
Antonio Vivaldi was aanvankelijk 
als vioolleraar verbonden aan  
het weeshuis Ospedale della Pièta 
in Venetië. De opdracht voor  
een grote sacrale compositie was 
afkomstig uit Brescia. Vivaldi’s 
Stabat Mater past in een lange 
traditie van composities door 
voornamelijk katholieke componis-
ten op de Latijnse tekst over Maria 

bij haar stervende zoon aan  
het kruis. De klaaglijke tekst  
roept op tot het herbeleven van 
het lijden van Maria en Christus. 

Aan de slachtoffers van fascisme 
en oorlog
Dmitri Shostakovich worstelde zijn 
leven lang met zijn positie tegen-
over het communistische regime 
in de USSR. Discussies daarover 
bemoeilijken de interpretatie van 
zijn werken. De Chamber Symphony 
is een arrangement van Rudolf 
Barshai van Shostakovich’ 8ste 
strijkkwartet. De opdracht van het 
werk uit 1960 draagt als sprekende 
ondertitel: Aan de slachtoffers van 
fascisme en oorlog. Het werk bevat 
citaten uit zijn eerdere werken en 
kan daarom gelezen worden als 
een reflectie op zijn eerder werk, 
misschien zelfs een nagedachtenis 
aan hemzelf. Het is een werk van 

uitersten, met brutale hoogtepun-
ten en eenzame gevoeligheden.

Ich freue mich auf meinem Tod
Bach componeerde de cantate  
Ich habe genug voor de viering 
van Lichtmis in 1727. De tekst  
van de cantate is gebaseerd op 
een verhaal uit het evangelie  
volgens Lucas: de oude Simeon 

zou niet sterven vooraleer hij  
de messias had ontmoet en hij  
verlangt naar de dood na het zien 
van Christus. De cantate getuigt  
van een berusting en stelt  
de dood voor als een verlossing. 
Met de laatste aria ‘Ich freue mich 
auf meinem Tod’ is er geen sprake 
van angst maar net van vreugde 
voor wat komt. 

Een concert dat daarmee nog lang 
zal nazinderen in ziel en geest… 

Beleef deze concertavond als 
een VIP! Kies voor onze exclusieve 
formule met champagne-receptie 
achteraf, voor 128 euro per ticket.
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Iesteyn Davies Mahler Chamber Orchestra


