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REQUIEM VOOR DE LEVENDEN

Panta Rhei Vocaal en Kamerkoor Kalliope zingen op 23 april 2023 het
REQUIEM FOR THE LIVING van Dan Forrest, olv. dirigent Frank Litjens.

Requiem betekent letterlijk: Rust. Een ’eeuwige rust‘, die in een muzikaal
requiem de gestorvenen wordt toegewenst en -gezongen.
Componist Dan Forrest (1978) noemt zíjn Requiem specifiek ‘For the
Living’. Hij richt zich vooral op de levenden. Wij dus: degenen die dit
concert meemaken. Hij ziet zijn werk als een gebed om rust bínnen het
leven, dat ons een weg kan bieden om door onvermijdelijke pijn,
tegenslag of rouw heen te gaan.
Voor hem ligt het antwoord op onze pijn ook in de schepping, met zijn
allesoverheersende kracht en grootsheid. In het Sanctus refereert Forrest
aan de schitterende opnames van de Hubble telescoop, die ons een
beeld geven van de onvoorstelbare ruimte en grootsheid van het heelal.
Een beeld van God.
De rust die Forrest zoekt, zou in hedendaagse taal misschien ook ‘in
balans zijn’ , 'in verbinding staan' of zelfs ‘mindfulness’ kunnen heten.
En de dreigende, stuwende kracht van het ‘Vanitas’ lijkt een oproep aan
de levenden, om verantwoordelijkheid te nemen voor de schepping, die
ons geschonken is.

Tijdens het eerste deel van dit concert, vóór het Requiem, staan werken
van o.a. Gjeilo, Whitacre en Rachmaninoff op het programma.

Panta Rhei Vocaal zingt bij leven en dood, bij uitvaarten en
herdenkingen. Zij zijn ervaren zangers die dit met hart en ziel doen
omdat het zo bijzonder is om mensen met muziek en persoonlijke
verhalen in het licht te zetten.
Kamerkoor Kallíope uit Beek-Ubbergen is een koor met ambitie en gaat
voor hoge kwaliteit. Wij zingen met enthousiasme en gedrevenheid een
breed repertoire, van Bach tot Britten en van Händel tot Pärt. Gemiddeld
houden we 1 tot 2 uitvoeringen per jaar, soms a capella en soms met
begeleiding en solisten.

Het ‘Requiem for the Living’ wordt uitgevoerd op zondag 23 april 2023
in de Titus Brandsma Gedachteniskerk te Nijmegen om 15.30 uur.
Kaarten a € 20,00 (incl. consumptie) zijn te krijgen via de websites van
de koren en bij de ingang van de kapel en de kerk.

Meer informatie op www.pantarheivocaal.nl of www.koorkalliope.nl


