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Zondag 21 mei 2017
Nescio-lezing met koffieconcert
Lezing door Willem Meijer
‘Matthias Grünewald – Het Isenheimer Altaar’

In opdracht van het Antonietenklooster in Isenheim (Elzas) schilderde Matthias Grünewald van 1512
tot 1515 zijn bekendste werk: het Isenheimer Altaar.
Het altaar werd uitgevoerd als een
reusachtig drieluik met voetstuk. Het
kon in twee stappen worden
geopend, waardoor telkens een ander
tafereel zichtbaar werd.
De orde van de Antonieten had zich
als taak gesteld zieken te verplegen,
het klooster was feitelijk een hospitaal
voor patiënten die leden aan het
Antoniusvuur, een ongeneeslijke
ziekte die veroorzaakt werd door het
eten van met moederkoren vergiftigd
graan. Ziekte werd in die tijd gezien
als een gevolg van zonde. Het
Isenheimer Altaar moest genezing
brengen door het aanschouwen en
meebeleven van de verlossingsdaad
van Christus.
Het altaar bevindt zich nu in Museum Unterlinden in Colmar (Vogezen). Bij de lezing wordt
stilgestaan bij de achtergrond van de schilder en wordt aan de hand van afbeeldingen van het altaar
het werk toegelicht.
Willem Meijer (1941), filosofische en theologische opleiding, is werkzaam geweest als
maatschappelijk werker en relatietherapeut. Volgde, na zijn pensionering, een vierjarige HOVOstudie kunstgeschiedenis aan de VU in Amsterdam
De muzikale omlijsting van de lezing wordt verzorgd door het gemengd kamerkoor Canticum
Anglicum o.l.v. Marga Schoutens, begeleid door Michiel Mirck.
Canticum Anglicum is een gemengd kamerkoor dat zijn basis heeft in de Vredeskerk te Amsterdam
en dat zich heeft gespecialiseerd in het schitterende Anglicaanse repertoire. Alternerend met twee
andere koren verzorgt Canticum Anglicum de Erediensten aldaar, daarnaast geeft het enkele malen
per jaar eigen concerten met bijzonder repertoire in de regio, zoals in de kerken van Ouderkerk,
Zuiderwoude, Duivendrecht en Kortenhoef. Workshops zoals een cursus boventoon zingen, of over
de juiste Engelse uitspraak, de Lichtenberg methode, privé-zanglessen en het recentelijk invoeren
van wereldlijk repertoire zorgen voor een mooie balans tussen doorleefde continuïteit en
verfrissende vernieuwing.

PROGRAMMA
Ave Verum
William Byrd (1543 – 1623)
If we believe
John Goss (1800 - 1880)
God so loved the World
John Stainer (1840 – 1901)
Jesu, grant me this I pray
Percy Whitlock (1903 -1946)
These are they which follow the Lamb
John Goss
Hosanna to the son of David
Thomas Weelkes (1576-1623)
A Gaelic Blessing
John Rutter ( geb. 1945)
The Lamb
John Tavener (1944-2013)
Ubi Caritas
Ola Gjeilo (geb. 1978)
Northern Lights
Ola Gjeilo
The Seal Lullaby
Eric Whitacre (geb. 1970)
Marga Schoutens (1959) studeerde
Schoolmuziek en Koordirectie aan het Brabants
Conservatorium in Tilburg. Aan de State
University van New York in Stony
Brook (VS) behaalde ze de graad Doctor of
Musical Arts in Choral Conducting. Ze was
sopraan in verschillende semiprofessionele
koren, waaronder de Princeton Singers, en trad
op in Amerika, Nederland, België en Engeland,
onder meer in St. Paul's Cathedral en
in Westminster Abbey. Momenteel werkt Marga
als muziek- vakleerkracht en als koordirigent.
Sinds 2002 is de muzikale leiding van Canticum
Anglicum in haar handen.

Waar:
Wanneer:
Begint om:
Toegangsprijs:

Michiel Mirck stamt uit een Amsterdamse
familie van kerkmusici en koorzangers. Aan het
Sweelinck Conservatorium Amsterdam
studeerde hij clavecimbel bij C. Rosenhart en
A. Uittenbosch, en orgel bij J. v. Oortmerssen.
Diverse cursussen en masterclasses bij o.a. John
Gibbons en Ton Koopman vulden deze studies
aan. Michiel Mirck is sinds 1983 als organist
verbonden aan de Vredeskerk te Amsterdam.
Sinds 1998 is hij begeleider en zingt hij bij
Canticum Anglicum. Hij was docent clavecimbel
aan de Muziekschool te Zaandam en corepetitor aan het Conservatorium Alkmaar.
Vanaf 1996 verleende hij medewerking aan de
concerten van het Groot Nicolaaskoor Baarn.
Sinds 2005 is hij basso continuo speler in
barokensemble Eik en Linde.

Oude kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168 in Kortenhoef
21 mei 2017
11.00 uur
€ 10,00 inclusief koffie/thee, kinderen vrij

Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten? Geef dan uw naam en e-mailadres op
bij de uitgang.
Of ga naar: http://www.osg-kortenhoef.nl/aanmelden-nesciolezingen/
De volgende Nescio-lezing is op 18 juni 2017 en wordt verzorgd door Dr. Marcus van Loopik

