
 
          MESSIAH     Opera in de Kerk 

Unieke muziektheatervoorstelling in de Lambertuskerk 
tijdens de Heiligdomsvaart 2018 

 
Beste koorcollega's, 
 
Voor een speciale, scenische uitvoering van de "Messiah" tijdens de Heiligdomsvaart 
2018 (24 mei t/m 3 juni) zijn we op zoek naar enthousiaste, vergevorderde 
koorzangers om ons kernkoor "Lingua e Musica" te versterken. Daarvoor houden we 
in de avond van 20 juni en de ochtend van 24 juni audities. Graag willen we jullie 
vragen dit bijzondere project onder de aandacht te brengen. In onderstaande tekst 
wordt een en ander nog eens nader toegelicht. 
 
 

Een van de meest geliefde koorwerken is zonder twijfel de "Messiah" van Händel. 
Niet alleen voor de uitvoerenden is het werk een uitdaging, ook van het publiek 
wordt bijna 3 uur aandacht verwacht… Maar voor de Heiligdomsvaart 2018 wordt 
in de Sint-Lambertuskerk te Maastricht een speciale versie van dit werk 
uitgevoerd: de helft korter en helemaal in scène gezet. In een opeenvolging van 
adembenemende beelden komt de poëtische Messiah als opera in de kerk tot 
leven. Ben je een enthousiaste koorzanger en wil je graag deelnemen aan dit 
bijzondere project, kom dan auditie doen om het koor "Lingua e Musica" eenmalig 
versterken, dat is gevraagd haar deelname aan dit project te verlenen.  
 
In september en oktober 2017 worden op 5 donderdagavonden en 2 zaterdagen 
de noten "ingezeept". Deelnemers krijgen daarna de tijd om het materiaal zelf uit 
het hoofd te leren en van 4 januari tot en met 15 februari zal koordirigent Patrick 
Vaessens de puntjes op de i gaan zetten. Vanaf eind februari 2018 zal op 
donderdagavonden aan de regie gewerkt worden met Sybrand van der Werf en 
vanaf april zal met het symfonieorkest ArkA onder leiding van Manon Meijs en 
een vijftal professionele zangsolisten de "opera in de kerk" verder vorm krijgen. 
Op 25 mei volgt de feestelijke première in de Sint-Lambertuskerk, waar we tot 2 
juni nog minimaal 5 voorstellingen zullen geven. Een unieke ervaring voor jezelf 
en voor het publiek!  

 
 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar messiah@heiligdomsvaartmaastricht.nl 
met vermelding van naam, contactgegevens en uiteraard temsoort (SATB). We 
verzoeken ook de voorkeur voor een van de auditiemomenten aan te geven (avond 
van 20 juni of ochtend van 24 juni). We zullen je dan snel verder informeren! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het team van Messiah - Opera in de Kerk 
 
 


