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Feestconcert

HONEGGER: JEANNE D ARC AU BÛCHER.
Een semi-scenische uitvoering door

KOREN EN ORKEST LEMMENSINSTITUUT o.l.v. EDMOND SAVENIERS
Laurence Vielle, Johan Uytterschaut, Luc Devreese en Johan Luyckx (recitanten)
Annelies Meskens en Marina Smolders (sopraan), Lieve Jansen (alt)
Jan Caals (tenor), Roger Joakim(bariton)
Regie: JOS VERLINDEN

Beste vrienden,
Wij reserveerden dit jaar opnieuw voor een concert in het Lemmensinstituut.
Zij brengen het bekendste werk van de Zwitserse componist Honegger dat op de concertpodia van de
gehele wereld een repertoirestuk is geworden.
Arthur Honegger (1892-1955) componeerde het oratorium Jeanne d'Arc au bûcher op verzoek van
Ida Rubenstein, een rijke Russische danseres en toneelspeelster van Joodse afkomst, die in Parijs
leefde. Zij heeft bij diverse componisten werken "besteld", onder meer bij Ravel de bekende Boléro en
La Valse.
Het oratorium werd op 12 mei 1938 voor het eerst opgevoerd in Bazel. Na de Tweede Wereldoorlog
voegde Honegger een Proloog toe.
De aangrijpende tekst van het oratorium is van de beroemde rooms-katholieke dichter Paul Claudel.
Het oratorium bestaat uit een Proloog en elf Scènes. Het wonderlijke verhaal van Jeanne d Arc wordt
in het oratorium niet verteld in de historische volgorde. Bij het begin van het oratorium bevindt Jeanne
zich al op de brandstapel en de verschillende scènes zijn een soort flashbacks in een vrij willekeurige
volgorde.
Een schitterend werk maar om de vitale, dramatische muziek van Honegger en de pakkende teksten
van Claudel beter te appreciëren is het aangeraden de toelichting bij te wonen die om 19.15 uur
wordt gegeven door Yves Knockaert.
Eigen vervoer. Er zijn een beperkt aantal plaatsen voorzien in een minibus (kost 5 euro).
Na de voorstelling gaan we in Herentals in café De Posterijen even nakaarten.
Prijs : 15 euro (drankje inclusief).
Inschrijving bij onderstaande bestuursleden graag vóór 19 november. Gelieve bij inschrijving te
vermelden of je wil meerijden met de minibus.
Jeannine Beutels
014 / 215570 adv.beutels@scarlet.be
Jef Haest
014 / 512582 jefhaest@hotmail.com
Peter Pauwels
014 / 217688 pauwels.peter@tiscali.be
Hugo van Cauwenberghe
014 / 215574
Hubert Vanooteghem
014 / 216535 hubert.vanooteghem@skynet.be

Voor onze beiaardfans.
Op zaterdag 29 oktober om 14.30 uur wordt het nieuwe pneumatische speelwerk voor de
beiaard te Herentals ingehuldigd. Bij die gelegenheid wordt ook een speciaal concert met
samenspel tussen beiaard en piano gegeven.
Alle burgers zijn hierop uitgenodigd.

