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HET LAATSTE NIEUWS VAN
THEATER AAN DE SCHIE
IN CRISISTIJD

DE MESSIAH VAN HÄNDEL

Op deze wekelijkse nieuwspagina komen de laatste nieuwtjes
van het theater, het theaterprogramma en vele andere onderwerpen die aansluiten bij de actualiteiten aan bod. Want als u
niet naar het theater kunt komen, komen wij naar u.
Rob Roos, directeur

3 VRAGEN AAN…
JOHANNES LEERTOUWER,
DIRIGENT EN VIOLIST

Als dirigent van de Nieuwe
Philharmonie Utrecht voert
u al sinds 2013 De Messiah
van Händel uit. Wat is er zo
bijzonder aan dit stuk?
“Messiah van Händel behoort
zonder twijfel tot de allermooiste en meest geliefde
muziekstukken ter wereld. In
Nederland hebben we vooral
enorme waardering voor de
Matthäus Passion van Bach,
maar in Engelstalige landen
is de waardering voor Messiah minstens zo groot. En
terecht: meteen vanaf de eerste uitvoering in Dublin 1742
bracht het stuk het publiek in
vervoering. Händel spreekt
met deze muziek rechtstreeks
tot ons hart en weet gevoelens
van hoop en verwachting, van
grote vreugde maar ook van
angst en verdriet ongelofelijk
treffend neer te zetten.
Sinds 2013 voeren wij Messiah elk jaar uit en telkens
ervaren we hoe springlevend
en actueel deze muziek is.
Meeslepende muziek, die gaat
over de dingen die er echt toe
doen in het leven en die je
even helemaal weghaalt uit de
dagelijkse sores.“
Waar gaat Händels Messiah
over?
“De Messiah is geschreven in
drie delen. In deel 1 gaat het
om licht in de duisternis, om
de hoop en de verwachting
dat er een verlosser zal komen
die alles beter maakt. Hierin

zit ook het kerstverhaal van
de geboorte van de Messias,
met de herders aan wie zijn
komst wordt verkondigd. In
deel 2 gaat het over de lijdensweg van Jezus, zijn passie.
Dit is het onderwerp dat ook
in de Matthäus Passion wordt
behandeld, van kruisiging
tot wederopstanding. Van de
beroemde aria He was despised tot aan het triomfantelijke
slotkoor van deel 2 , het Hallelujah.
In het derde deel tenslotte gaat
het om het leven na de dood,
met de dag des oordeels, de
overwinning op de dood, en
tenslotte een groots Amen.
Messiah gaat dus over het volledige verhaal van de Messias
niet alleen over het lijdensverhaal. Toch wordt vaak de nadruk gelegd op het Kerstverhaal. Ik denk dat dit te maken
heeft met de traditie om met
Pasen Passions muziek uit te
voeren. Zeker in Nederland,
waar we normaal gesproken
de meeste uitvoeringen van de
Matthäus Passion kennen, van
alle landen op de planeet, is
de plek in de week voor Pasen
bezet. Daarom is het logisch
om Messiah uit te voeren in
de weken voor Kerst. Ook de
prachtige schildering van de
aankondiging van de geboorte, en de blijdschap over de
komst van de Messias geven
daar natuurlijk aanleiding toe.
Wie heeft er in deze tijd niet
behoefte aan licht in het duister, aan hoop en aan verlossing en bevrijding? Je hoeft
absoluut niet kerkelijk te zijn
om te kunnen voelen dat de
thema’s waar het in Messiah
om gaat voor ierder mens van
levensbelang zijn.“
Dit jaar biedt de Nieuwe
Philharmonie Utrecht een
verkort programma aan. Wat
kan het publiek verwachten?
“Helaas heeft het coronavirus
volledige uitvoeringen van
Messiah onmogelijk gemaakt.
Dit jaar brengen we daarom
een programma van een uur
met de mooiste aria’s en een
enkel koordeel dat we met vier
zangers en zes instrumentalisten uitvoeren. Bovendien
zal ik iets vertellen over hoe
de muziek op ons gemoed

GRATIS LIVE-STREAM
ALS KERSTCADEAU!

In tijden waarin samenzijn beperkt is, maar samen zijn belangrijker is dan ooit, geeft Theater aan de Schie een prachtig kerstcadeau aan de stad. Zondag 13 december 2020
wordt om 15.00 uur De Messiah van Händel, uitgevoerd door
de Nieuwe Philharmonie Utrecht, live uitgezonden op onze
website. Laten we als Schiedammers digitaal samenkomen
en vanuit de huiskamer genieten van dit prachtige klassieke
concert.
Sinds 2013 voert de Nieuwe
Philharmonie Utrecht ieder
jaar in december de mooiste
aria’s op uit De Messiah van
Händel. De Messiah van Händel is één van de meest uitgevoerde werken uit de klassieke
muziekgeschiedenis.
Jaarlijks beleven veel mensen
vreugde en troost bij het beluisteren van deze prachtige

muziek. Theater aan de Schie
heeft besloten om speciaal
voor de feestdagen deze voorstelling cadeau te geven aan
de stad. De voorstelling is live
en gratis te bekijken via onze
website.
Directeur Rob Roos: “Er is
niks mooier dan samen zijn
met kerst, maar dat is nu erg
lastig. Het is voor ons alle-

GEEF DEZE
FEESTDAGEN
EEN VOORSTELLING
CADEAU!

maal een bijzonder jaar geweest en daarom willen wij
graag iets gezamenlijks doen
voor alle Schiedammers.
Als kerstcadeau aan de stad
streamen wij live vanuit Theater aan de Schie het klassieke
stuk De Messiah van Händel.
De Messiah van Händel willen
we vanaf nu jaarlijks uitvoeren. Het is de start van een
nieuw Schiedamse traditie
gelijk aan die van de jaarlijkse
uitvoeringen van de Matthäus
Passion. Volgend jaar voeren
we in ieder geval de volledige
uitvoering op. Uiteraard dan
weer live en met heel veel publiek. Gewoon weer samen.”
Een volledige uitvoering duurt
ruim 2,5 uur, hetgeen onder
de huidige omstandigheden
niet mogelijk is. Om die reden
biedt de Nieuwe Philharmonie
Utrecht een verkort programma aan met de mooiste muziek en beroemdste aria’s uit
De Messiah, inclusief een inspirerende toelichting van de
veelgeprezen dirigent Johan-

WETHOUDER
OPENT HET
CONCERT
Het live-stream concert zal geopend worden met een speciale
kerstgroet aan de stad
door wethouder Duncan
Ruseler.
nes Leertouwer. Een ideale
kennismaking met de wereld
van De Messiah, uitgevoerd
door een internationale cast
van topsolisten, begeleid door
een ensemble uit de Nieuwe
Philharmonie Utrecht.
Zondag 13 december om
15.00 uur is het speciale verkortte programma De Messiah van Händel live te zien
in Theater aan de Schie. De
voorstelling is uitverkocht,
maar voor heel Schiedam is
de uitvoering live te bekijken
via theateraandeschie.nl.

TIP VAN DE WEEK
Heeft u een origineel idee? Een heel goed plan? Stuur uw
ideeën naar publiciteit@theateraandeschie.nl. Het origineelste idee plaatsen wij in de volgende editie van Theater
Nieuws aan de Schie.

STEUN DE LOKALE HORECA!
werkt. Hoe komt het dat we
niet alleen de tekst verstaan
die de zangers zingen, maar
dat we het verhaal ook voelen en haast voor ons zien?
Voor KRO-NCRV NPO Radio 4
maakte ik een vierdelige pod-

cast, waarin ik bij elk deel een
uitleg geef in de radio studio.
Maar tijdens dit bijzondere
concert in Schiedam, kan ik
samen met het ensemble en
de zangers live voorbeelden
laten horen.”

Zoekt u een mooi cadeau voor de feestdagen? In deze tijden
is een cadeaubon van uw favoriete lokale horeca gelegenheid
een goed idee! Sinds 15 oktober zijn de deuren van de horeca gesloten. Steek de horeca een hart onder de riem en
koop voor de verandering uw kerstcadeau eens niet bij de
grote winkelketens. Steun de lokale horeca en geef daarbij
ook nog eens een heerlijk uitje cadeau aan uw dierbaren.
Een geschenk waar we over een tijdje hopelijk weer volop van
kunnen genieten.

