Maart 2020
De zeven kruiswoorden klinken in woord en in muziek
Traditiegetrouw vindt op Palmzondag in de Bethlehemkerk een muziekuitvoering plaats als
onderdeel van het programma “Ontmoeting en Verdieping” van de Protestantse Gemeente
Helmond.
Deze muziekuitvoering is gebaseerd op de zeven kruiswoorden afgewisseld door persoonlijke
verhalen van mensen binnen en buiten de kerk bij elk kruiswoord. Een project voor muziekén verhalenliefhebbers, omdat er een verbinding gemaakt wordt tussen (bestaande) muziek
van toen en levenservaring van nu.
Net als vorig jaar zal het Helmonds Kamerkoor ‘Die sieben letzten Worte’ van Joseph Haydn
zingen onder leiding van dirigent Peter-Paul van Beekum. Wij worden begeleid door het
strijkkwartet DamesVier.
De persoonlijke verhalen die geïnspireerd zijn op de zeven laatste zinnen van Jezus aan het
kruis worden afgewisseld met deze prachtige muziek.
U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze boeiende en ontroerende middag.
Datum en tijd: Zondag 5 april, 15:30 – 17.00 uur. Na afloop is er een hapje en een drankje.
Locatie: Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2 te Helmond
Toegang: Er wordt geen entree gevraagd, maar een vrijwillige gave wordt zeer op prijs
gesteld.
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
Het Helmonds Kamerkoor zingt ook op Goede Vrijdag passiemuziek van o.a. de Morales,
Sheppard, Kodaly en Duruflé in de kerk van Boerdonk. De a capella werken worden
afgewisseld met teksten. De muzikale leiding van het koor is deze avond in handen van Cor
Nooijen. De spreker is Lidwine Boots.
Door het samengaan van muziek en teksten hopen wij een moment te creëren die alle
aanwezigen laat genieten van passiemuziek zoals die bedoeld is: een inspiratie vanuit het
lijden van Christus naar onze persoonlijke beleving in het hier en nu.
Datum en tijd: Goede Vrijdag 10 april om 20.00 uur
Locatie: Heilige Servatiuskerk, Pastoor van Schijndelstraat 35, Boerdonk
Toegang: Entree gratis, vrije gave na afloop.
Bekijk onze website
www.helmondskamerkoor.nl
of volg ons op facebook
https://www.facebook.com/HelmondsKamerkoor/?ref=aymt_homepage_panel

