
Zondag 30 mei, Luciakerk, 14.00 uur 

Het concert van vanmiddag is opgebouwd uit drie delen. Het derde deel vormt het zwaartepunt 
van het programma: de premiere van de opdrachtcompositie van het Festival "Welle of Mercy" 
van Anthony Fiumara. De centrale thematiek van dit stuk is Maria: de grote Maria-antifonen zoals 
'Ave Regina coelorum', 'Regina caeli', 'Alma redemptoris Mater' en 'Salve Regina' zijn uitgangspunt 
geweest bij deze compositie voor schola en strijkorkest. De schola heeft in haar programma - het 
eerste deel van het concert - deze thematiek overgenomen en voert daarom enkele gregoriaans 
gezangen uit rond Maria. De gezangen en lezing zijn van het feest van Maria ten Hemelopneming. 
Zo is het eerste gezang, het responsorium 'Vidi speciosam' ontleend aan het Hooglied evenals 
de magnificat-antifoon 'Virgo prudentissima' en sluit de graduale 'Audi filia' aan op de lezing uit 
de openbaring van Johannes. Het eerste deel wordt afgesloten met het gezang van Maria: het 
'Magnificat'. 

Schola Maastricht 0.l.v. Hans Heykers 

Responsorium:Vidi speciosam 
Vidi speciosam sicut columbam descendentem desuper rivos aquarum,cuius inaestimabilis odor erat 
nimis investimentis eius. 
* Et sicut dies verni circumdabant eam flores rosarum et lilia convallium. 
V.Quae est ista, quae ascendit per desertum sicut virgula fumi, ex aromatibus myrrhae et thuris.*Et sicut ... 

Ecc1.50,8;V.Cant.3,6 
I k  zag een mooie gedaante,schoon als een duif die neerdaalt boven waterstromen, 
wier onvergelijkelijke geur aanwezig was in haar kleding. 
En als lentedagen omgaven haar bloeiende rozen en lelietjes van dalen. 
V. Wie is het, die daar aankomt uit de woestijn? Zuilen van rook, nevels van mirre, van wierook, 
van alle geuren die je maar kunt kopen. 

Lectio 
Apok: 11,19a; 12,1,3-6a, 10ab 

Lectio libri Apocalypsis beati Joannis apostoli 
Apertum est templum Dei in caelo,et visa est arca testamenti eius in templo eius.Et 
signum magnum apparuit in caelo:Mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius, et 
super caput eius corona stellarum duodecimo.Et visum est aliud signum in caelo: et ecce draco rufus 
rnagnus, habens capita sua septem diademata;et cauda eius trahit tertiam partem stellarum caeli, 
et misit eas in terram et draco stetit ante mulierem,quae erat paritura,ut,cum peperisset,filium eius 
devoraret. 
Et peperit filium masculum,qui recturus est omnes gentes in virga ferrea;et raptus est filius eius ad 
Deum et ad thronum eius;et mulier fugit in desertum,ubi habet locum paratum a Deo. 
Et audivi vocem magnam in caelo dicentem: "Nunc facta est salus et virtus et regnum Dei nostril, et 
potestas Christi eius" 

Lezing uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes. 11,19a; 12'1 3-6a; 10ab 

De tempel van God in de hemel ging Open en er verscheen een groot teken aan de hemel: een 
Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf 
sterren. Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote, vuurrode Draak. Hij had 
zeven koppen en tien horens en op elke kop een diadeem.En zijn staart vaagde eenderde deel 
van de sterren des hemels weg en wierp die op de aarde. 
En de draak stond voor de Vrouw die zou baren om,zodra zij gebaard had, haar Kind te verslinden. 
En zij baarde een Kind,een Zoon,die alle volken zal weiden met een ijzeren staf. En haar Kind werd 
ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. En de Vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een 
plaats heeft,door God bereid En ik hoorde een stem in de hemel roepen: "Nu is gekomen het heil 
en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn Gezalfde". 

Dit festival is mede rnogelijk gemaakt door: 



Gradua1e:Audi filia 
Audi filia, et vide, et inclina aurem tuam: 

I Quia concupivit rex speciem tuam. 

I V.Specie tua,et pulchritudine tua intende, prospere procede et regna. 

Ps.45: 11,12a 
Hoor,o dochter, en zie, en leg uw oor te luisteren: 
Want de Koning heeft uw schoonheid begeerd. 
V.Sla acht op hem met heel uw schoonheid: Ga voort in voorspoed en regeer. 

Virgo prudentis~ima~quo progrederis quasi aurora valde rutilans? Filia Sion, tota formosa et suavis 
es, pulchra ut luna electa u t  sol. 

Cant 6,9; 1,4 
Maagd vol wijsheid,die opkomt als een schitterende dageraad.Dochter van Sion, vol schoonheid 
en liefelijkheid.Als de maan zo mooi,als zonnegloed zo zuiver. 

- I Magniflcat 
Magnificat;anima mea Dominum. 

4 Et exultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo 

Quia respexit humilitatem ancillae suae, 
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes 

Quia fecit mihi magna qui potens est, 
et sanctum nomen ejus. 

Et misericordia ejus a progenie in progenies timentibus eum. 

Fecit potentiam in brachio suo, 
dispersit superbos ments cordis sui. 

LUC. 1,46-51 
Mijn ziel verheft de Heer. 

En gejuicht heeft mijn geest; in God, mijn heil. 

Want Hij heeft neergezien op de geringheid van zijn dienstmaagd;want zie 
van nu af zullen alle gedachten mij zalig prijzen. 

Want Hij die machtig is heeft grote dingen aan mij gedaan; heilig is zijn naam 

Zijn barmhartigheid gaat van geslacht tot geslacht; over die Hem vrezen. 

Hij heeft kracht gewrocht met zijn arm; verstrooid die trots waren in de waan van hun harten. 



Gregorian Chant for string orchestra 
Andante ecclesiastico (in modo di Canto Gregoriano) 

Deposuit potentes de sede, et  exaltavit humiles. 
Esurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes. 

Suscepit Israel puerum suum, Recordatus misericordiae suae. 
Sicut locutus est ad Patres nostros, Abraham et semini ejus in saecula. 

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio et nunc et  semper, et in saecula saeculorum.Amen. 

De machtigen heeft Hij neergehaald van de troon;de geringen heeft Hij verheven. 
De hongerigen heeft Hij met goederen vervuld; en de rijken ledig heengezonden. 

Hij heeft Israel, zijn dienaar, opgenomen; indachtig zijn barmhartigheid. 
Zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen;tot Abraham en zijn zaad in eeuwigheid. 

Eer aan de Vader en de Zoon; en de Heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd; en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Strijkorkest 'Lundi Bleu' 0.l.v. Carel den Hertog 

Paul Creston (1906-1985) 1 
beter bekend als Paul Creston, werd als Zoon van Siciliaanse immigranten 

in New York geboren. Als kind reisde hij met zijn moeder naar Sicilie, waar de gezangen van de 
boeren en de landelijke bevolking zijn liefde voor de muziek onstaken. Terug in de Verenigde Staten 
van Amerika deed hij het verzoek aan zijn ouders om muziekles te krijgen. Maar het bleek dat hij het 
in korte tijd beter kon dan zijn leraren. I n  zijn 14e levensjaar componeerde hij zijn eerste werken. 

Zijn hoop op een carriere als musicus mislukte, omdat hij de school moest afbreken om de familie te 
steunen. Maar de muziek liet hem niet los; hij componeerde in zijn vrije tijd en speelde piano tot in 
de nacht. 

Zijn eerste baan als musicus kreeg hij 1926 als organist in een bioscoop voor de begeleiding van 
stomme films. Later werd hij organist van de St. Malachy kerk in New York, een functie die hij 33 
jaar uitoefende. I n  zijn 34e levensjaar kreeg hij een baan als leraar voor piano en compositie aan de 
Cummington School of Art in Massachusetts. I n  1944 liet hij zijn naam officieel veranderen in Paul 
Creston. Later componeerde hij veel voor de radio en de televisie. 

De jaren 50 waren een bijzonder goede periode voor de componist. Zijn muziek werd internationaal 
bekend, en Creston werd in het buitenland, Samen met Gershwin, Barber en Harris als een van de 
grote Amerikaanse musici gevierd. 

Ook in de Verenigde Staten werd hij gewaardeerd en hij was van 1956 t/m 1960 president van 
de Vereniging van Amerikaanse componisten en dirigenten. I n  de 60er jaren werd zijn muziek 
langzamerhand door de experimentele werken van de jonge avant-garde componisten naar de 
achtergrond gedrukt. 

De compositie 'Gregorian Chant for string orchestra' is een poging om de sereniteit van het 
Gregoriaans in een zetting voor strijkers vast te leggen. De oorsprong van 'Gregorian Chant' is bijna 
dezelfde als die van het beroemde 'Adagio voor strijkers' van Samuel Barber: beide werken zijn 
een versie voor strijkorkest van het langzame deel uit een vroeg strijkkwartet. 
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Fratres for violin, string orchastra and percussion Arvo Pärt (geb. 1935) ii; I 8. 
Arvo Part is een Estisch componist. Hij kreeg zijn eerste muzieklessen toen hij zeven jaar oud was. 
Hij volgde een opleiding aan het conservatorium in Tallinn, waar hij les kreeg in compositie van Heino 
Eller en waar hij in 1963 ook afstudeerde. Zijn eerste composities, waarin invloeden te horen zijn 
van Bela Bartok, Sergej Prokofjev en Dmitri Sjostakovitsj, dateren uit zijn studietijd. Voor zijn eerste 
orkestrale compositie, genaamd Necrolog, gebruikte hij de twaalftoontechniek van Arnold Schönberg, 
maar dit bezorgde hem veel kritiek van het conservatieve Sovjetregime. Pärt experimenteerde na 
zijn studie met diverse compositietechnieken en schreef aanvankelijk vooral seriele muziek. 

Volgens zijn biograaf Paul Hillier raakte hij hierna in een spirituele en professionele crisis. Hij ging 
op zoek naar andere muziek en bestudeerde Gregoriaanse muziek, de opkomst van de polyfonie in 
de Renaissance. I n  die tijd trad hij toe tot de Russisch-orthodoxe Kerk. I n  1968 componeerde hij het 
werk Credo, daarna trok hij zich een tijd terug en bestudeerde hij Middeleeuwse muziek, waaronder 
die van Franse en Vlaamse componisten als Josquin Des Prez, Guillaume de Machault, Jacob Obrecht 
en Johannes Ockeghem. 

I n  1971 maakte hij zijn rentree met Symfonie nr. 3, waarbij de polyfonische structuur kan worden 
herleid tot de Nederlandse componisten, en die elementen van middeleeuwse zowel als van 
Barokmuziek in zich draagt. 

Na deze periode sloeg Pärt een andere weg in. Hij begon muziek te maken die hij zelf tintinnabular 
noemt, (uit het Latijn tintinabuli, kleine bellen) muziek die klinkt als het geluid van bellen of 
klokken. Deze muziek wordt gekenmerkt door simpele harmonieen, vaak ook door enkele noten of 
drieklanken die volgens de componist als bellen klinken. Het eerste stuk waarin hij van deze techniek 
gebruik maakt is Für Alina, een pianowerk uit 1976. Daarna volgden de drie werken die tot op heden 
toe het meest bekend zijn: Fratres, Cantus I n  Memory Of Benjamin Britten, en Tabula Rasa. I n  
1980 verliet Pärt Estland en emigreerde hij naar Wenen. Een jaar later verruilde hij de Oostenrijkse 
hoofdstad voor West-Berlijn, waar hij momenteel nog steeds woont. Werk van Pärt is onder andere 
uitgevoerd door het Hilliard Ensemble en Gidon Kremer. Sinds zijn vertrek uit de Sovjet-Unie schrijft 
Pärt veel religieuze werken, vaak in opdracht van koren en kathedralen. 

De compositie 'Fratres' kent verschillende bezettingen. Hier wordt het uitgevoerd in de bezetting 
voor viool, strijkers en slagwerk.. 
'Fratres' bestaat uit een reeks van negen akkoordenreeksen, gescheiden door een terugkerend 
percussie motief. De akkoordenreeksen volgen een helder elfenthema patroon, en zingen terwijl de 
progressie van akkoorden een rijke harmonische ruimte verkent. Niettemin lijken zij voort te komen 
uit een eenvoudige mathematische formule of eenvoudige middelen. 

Schola Maastricht en strijkorkest 'Lundi Bleu' 

Opdrachtcompositie: 'Weile of Mercy' 
Toelichting (Anthony Fiumara) 

Welle of Mercy 

Anthony Fiumara (geb. 1968) 

'Welle of Mercy' werd geschreven in opdracht van het Nederlands Gregoriaans Festival in 2010, voor 
Schola Maastricht en strijkorkest 'Lundi Bleu'. Hoewel de muziek van 'Welle of Mercyr grotendeels 
voor zichzelf spreekt, wil ik twee antifonen nog wat toelichten. Het tweede deel, 'Regina Caelirr had 
ik niet kunnen schrijven zonder Blue Lines van Massive Attack. Het is een hommage aan de veel te 
vroeg overleden producer van dat album, Jonathan Peter Sharp (Jonny Dollar) - bizar genoeg delen 
we onze geboortedatum. I n  het vierde deel voer ik behalve de tekst van de Maria-antifoon ook een 
fragment op uit 'The Canterbury Tales' van Geoffrey Chaucer. I n  een van de verhalen, 'The Prioress's 
Tale', figureert een jongetje dat iedere dag op weg van school naar huis het 'Alma Redemptoris 
Mater'zingt. Op een van die huiswaartse wandelingen wordt het jongetje om zeep geholpen door 
niet-Christenen. Als zijn moeder zijn levenloze lichaam vindt, begint het op miraculeuze wijze weer 
het 'Alma Redemptoris Mater' te zingen. 

Dit festival is mede mogelijk gemaakt door: 
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dode jongen vertelt dat Maria aan hem verscheen, dat zij een graankorrel op zijn tong legde en 
hij blijft zingen tot die daar wordt weggenomen. 

1. Ave Regina Ave, 
Regina caelorum, ave Domina angelorum, salve, radix, salve, porta, ex qua mundo lux est orta. 
Gaude, Virgo gloriosa, super omnes speciosa; vale, o valde decora, et pro nobis Christum exora. 

Gegroet, gij hemelkoningin, gegroet, gij engelenvorstin: gij wortel die het leven draagt; gij poort 
waaruit het licht ons daagt Verheug U, wonderschone maagd. De uitzonderlijkste boven alle; 
vaarwel en bied uw hulpbetoon, wees onze voorspraak bij uw Zoon 

2. Regina Cal i  
Regina cali, latare, alleluia: Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora 
pro nobis Deum, alleluia. 

Koningin des hemels, verheug U, alleluja; want Hij, die gij gedragen hebt, alleluja, is verrezen, 

I zoals Hij gezegd heeft,alleluja. Bid voor ons bij God, alleluja. 

3. Interlude (instrumentaal) 

Alma Redem~toris/Welle of Mercv 
Alma ~edemptciris ~ a t e r ,  quae p e i i a  ca l i  porta manes, et stella maris, succurre cadenti, surgere qui 
curat, populo; tu  quae genuisti, natura mirante, tuum santum Genitorem, Virgo prius ac posterius, 
Gabrielis ab ore sumens illud Ave peccatorum miserere."My throte is kut unto my nekke boon", 
Seyde this child, "and as by wey of kynde I sholde have dyed, ye, longe tyme agon. But Jesu Crist, 
as ye in bookes fynde, Wil that his glorie laste and be in mynde, And for the worship of his Mooder 
deere, This welle of mercy, Yet may I synge 0 Alma loude and cleere" 

Verheven Moeder van de Verlosser, die altijd zijt de Open deur des hemels en de ster der zee, 
kom het volk te hulp dat valt en poogt op te staan. Gij die tot verwondering van de natuur uw 
heilige Schepper hebt gebaard. En maagd zijt gebleven: gij die door Gabriel zijt begroet, ontferm 
U over ons, zondaars. "Mijn nek is doorgesneden tot aan mijn nekwervel", Zei het kind. "En 
normaal gesproken zou ik al lang geleden gestorven zijn. Maar Jezus Christus, zoals je in boeken 
kunt lezen, wil dat zijn glorie voortduurt en herinnerd wordt. En ter aanbidding van zijn dierbare 
Moeder, die bron van genade, zing ik 0 Alma luid en duidelijk". 

I 5. Salve Regina 
Salve, Regina; Salve, mater misericordiae; Virgo Maria. 

Wees gegroet, Koningin; Wees gegroet, Moeder van barmhartigheid; Maagd Maria. 

De Schola Maastricht bestaat uit beroepsmusici, die zich tijdens en na hun conservatorium- 
opleiding vanuit hun eigen discipline (zang, koordirectie, orgel, schoolmuziek en muziektheorie) 
gespecialiseerd hebben in het Gregoriaans. Het merendeel van de leden volgde gedurende vier 
jaar aan het Maastrichts Conservatorium bij Dr. Alfons Kurris een post-conservatoriale opleiding 
Gregoriaans. Gedurende deze cursus werden gastcolleges gegeven door de specialisten Godehard 
Joppich, Johannes Berchmans Göschl en Kees Pouderoijen op specifieke deelgebieden als retorica, 
articulatieprincipes en modaliteit. 
Na de opleiding ontstond de behoefte om als groep zingend en studerend bij elkaar te blijven en zo 
werd onder supervisie van Alphons Kurris de Schola Maastricht in 1994 opgericht. 
De Schola Maastricht baseert zich in zijn semiologische interpretatie met name op de handschriften 
van St.Gallen en Metz uit de tiende eeuw. Bij reconstructies volgt de Schola de werkwijze en 
principes zoals die in de 'Vorschläge zur Restitution' van de Beiträge zur Gregorianik gehanteerd 
worden. 
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Radio- en televisieopnames werden op verschillende locaties gemaakt door KRO, VPRO, NCRV en 
Omroep Limburg. De Schola Maastricht nam met succes deel aan het Gregoriaans Festival in Watou 
2000 (B), het Festival 'les Academies Musicales' te Saintes, het Festival van Vlaanderen, het Festival 
'L'Europe et I'orgue' in Maastricht, het Gregorianischer Choralfestival in Vac 200212005 (Hongarije) 
en het AISCGre-congres in Hildesheim 2003. 

I n  1999 is de leiding van de schola overgegaan naar Hans Leenders. Alfons Kurris is sinds die ti jd 
artistiek adviseur van de schola en heeft intussen vele prachtige programma's samengesteld die door 
de schola zijn uitgevoerd. Na het vertrek van Hans Leenders, die zich meer wilde gaan concentreren 
op zijn hoofddocentschap orgel aan het Maastrichts Conservatorium, is vanaf 2005 de artistieke 
leiding van de schola in handen van Hans Heykers. 

ii 'j 
De schola is niet verbonden aan een kerk of parochie en treedt voornamelijk op in concertante vorm. 

Lundi Bleu legt zich sinds de oprichting in 2005 toe op het uitvoeren van bekende en minder bekende 
hoogtepunten uit de strijkersmuziek. Daarbij wordt ook de Nederlandse muziekgeschiedenis niet 
vergeten. Naast golden oldies als 'Hellenadael' en 'Wassenaer' staat ook de hedendaagse muziek op 
de lessenaar. I n  2010 zal Lundi Bleu de wereldpremiere geven van 'Welle of Mercy' for voices and 
strings van Anthony Fiumara en een nieuw orgelconcert van Florian Maier. 
I n  de zomer van 2010 zal Lundi Bleu een bijzondere samenwerking aangaan met de Libanese 
componist en violist Claude Chalhoub. I n  augustus zullen zij intensief toeren door Libanon met als 
hoogtepunt een concert op het Sourat-festival. 
Lundi Bleu speelt zonder dirigent, maar repeteert onder leiding van Carel den Hertog. 

Csrel den Hertog (* 1982) begon op 6-jarige leeftijd met vioollessen in Amersfoort (Jan 
Schoonenberg). Daarna studeerde hij aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag bij Jaring 
Walta en aan het Conservatorium van Amsterdam bij Johannes Leertouwer. Met "Trio C tot de Derde" 
maakte hij in het seizoen 2006-2007 een muzikale ontdekkingsreis door de Balkan, Turkije, Iran, 
Pakistan en India. Daarnaast is hij oprichter en artistiek leider van het Amsterdamse strijkorkest 
Lundi Bleu. 

Anthony Fiumara 
Anthony Fiumara (Tilburg 1968) studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht, 
was als vaste gastdocent verbonden aan de conservatoria van Amsterdam en Zwolle en werkte als 
muziekredacteur bij Donemus. Hij had prive-compositieles bij Richard Rijnvos. Fiumara was artistiek 
leider van Orkest De Volharding en Compagnie Bischoff. Hij is oprichter van het OUTPUT Festival 
(electric guitar in contemporary music). Samen met Arnold Marinissen leidt hij bovendien sinds 2009 
Lunapark. Behalve als componist en artistiek leider is hij ook werkzaam als muziekjournalist, onder 
meer voor dagblad Trouw. Info: www.anthonyfiumara.com 

I De composit ie 'Welle of Mercy' werd geschreven door Anthony Fiumara in opdracht van de 
Stichting Nederlands Gregoriaans Festival op verzoek van Stichting Kunstfactor (Landelijk Instituut 
voor de Amateurkunst). 

Dlt festival is mede rnogelijk gemaakt door: 
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