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Met uiterste respect dragen wij Musica Divina 2020 op aan alle zorgverleners. 

De Covid-19 pandemie stelt iedereen wereldwijd voor een uitzonderlijke situatie. 
Onze gedachten gaan uit naar iedereen die in deze moeilijke tijden een geliefde 
verloren heeft.
We willen jullie graag op het hart drukken dat wij in de organisatie van de con-
certen alle maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en de lokale overheden 
volledig opvolgen. De gezondheid van ons publiek en onze artiesten staat op de 
eerste plaats. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

Op 2 april schreef een verpleegkundige zijn gevoelens neer: 
“Soms moet je al eens iets van je afschrijven. Voor mijn collega’s van de corona 
unit en ook voor mezelf dus. Vannacht namen we afscheid, opnieuw. De blauwe, 
geelgebekte erehaag deed haar geen eer aan, maar dat konden we haar nog 
geven, een verstild afscheid. Wat achterbleef was ademnood. Ademnood bij de 
dochters die omarmd door de zachtverlichte gang naar de klapdeur stapten, de 
plastic zak met de kledij van mams onder de arm geklemd en nog een laatste blik 
naar ons. Ze waren dankbaar voor wat we hadden kunnen geven, maar ze zagen 
ook bij ons de ademnood. De ademnood van de ziel voel je immers overal. Ieder-
een is vleugellam gemaakt, want de nabijheid is afgenomen. Warme zorg wordt 
wat kouder en het nodige afscheid is soms veraf. Het lichaam wil niet mee, maar 
de wanhoop is te lezen in de blik van elke patiënt. Waarom kan ik net nu niet, in 
die laatste uren, bij mijn vrouw zijn? Liefde is nabijheid en niemand is gemaakt om 
alleen te sterven. Dan bekruipt ons opnieuw de ademnood. We bellen, luisteren, 
overleggen, staan klaar om zelf in de auto te springen. Alles om mensen samen te 
brengen, alles voor nabijheid, alles voor zuurstof. Onze zielen hebben het nodig.”



Programma

Antoine Busnoys (c. 1430-1492) Alleluia Verbum caro factum est

Gregoriaans Introitus Rorate celi

Guillaume Dufay (1397-1474) Missa Ecce ancilla Domini - Kyrie

Guillaume Dufay Missa Ecce ancilla Domini - Gloria

Gregoriaans Graduale I Tollite portas 

Gregoriaans Graduale II Prope est Dominus  

Gregoriaans Evangelie: Lukas 1: 26-38 

Guillaume Dufay Missa Ecce ancilla Domini - Credo

Gregoriaans Offertorium Confortamini

Gregoriaans Prefatio 

Guillaume Du Fay Missa Ecce ancilla Domini - Sanctus 

Gregoriaans Pater noster 

Guillaume Du Fay Missa Ecce ancilla Domini – Agnus 

Gregoriaans Communio Ecce virgo concipiet 

Antoine Busnoys Regina celi II

 





Inleiding
Guillaume Dufays Missa Ecce ancilla Domini 

“Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum”: “Ziehier de dienstmaagd 
van de Heer, mij geschiede naar Uw woord”. Het is het enigszins onthutste maar 
nederige antwoord van Maria op het blitsbezoek van de aartsengel Gabriël, die haar 
kort maar krachtig diets maakte dat voor God niets onmogelijk is (“quia non erit 
impossibile apud Deum omne verbum”). Maria werd immers zwanger “zonder een 
man te hebben gekend”, en ook haar nicht Elisabeth was in verwachting, ondanks 
“haar gevorderde leeftijd” (“senectute sua”).

Deze beroemde passage uit het openingshoofdstuk van het Lucasevangelie be-
kleedt een sleutelrol in het Nieuwe Testament en in de middeleeuwse en latere 
christelijke liturgie. Het verhaal komt enkel bij Lucas voor – bij Mattheus verschijnt 
Gabriel in een droom aan Jozef, terwijl de evangelies van Marcus en Johannes ope-
nen met Jezus’ doopsel door Johannes. Opvallend is dat in het vroege Christendom 
Kerstmis (en bijgevolg ook de ‘Boodschap aan Maria’) minder belangrijk was, maar 
Pasen als het belangrijkste feest werd beschouwd. Doorheen de middeleeuwen zien 
we een belangrijke evolutie, waarin Christus’ menselijke en lichamelijke eigenschap-
pen, inclusief geboorte en lijden, steeds verder aan belang winnen. Parallel hieraan 
neemt ook de devotie voor de maagd Maria steeds uitgebreider dimensies aan.

Beide aspecten komen samen in de viering van het feest van de Annunciatie (Maria 
Boodschap) – dat logischerwijs op 25 maart wordt gevierd, 9 maanden vóór Kerst-
mis. Hoewel de oorsprong van het feest teruggaat tot de vijfde eeuw, zien we op-
nieuw vanaf de dertiende eeuw een opmerkelijke toename van annunciatievoorstel-
lingen in de westerse beeldende kunst – bijvoorbeeld in Giotto’s magistrale fresco’s 
voor de Scrovegni-kapel in Padua. Onder de vele annunciaties vanaf de vijftiende 
eeuw vinden we ronkende namen als Jan Van Eyck (1434), Rogier Vander Weyden 
(1435), Leonardo Da Vinci (1475) en Sandro Botticelli (1490).

In dezelfde periode vinden we voor de muziek even ronkende namen onder de 
Frans-Vlaamse polyfonisten, tijdgenoten van de Vlaamse primitieven: zowel Guil-
laume Dufay (1397-1474), Johannes Ockeghem (ca.1410-1497) als Johannes Regis 
(ca.1425-ca.1496) schreven miscomposities voor het feest van de Annunciatie, geti-
teld Missa Ecce ancilla Domini.

De titel Missa Ecce ancilla Domini verwijst naar het gregoriaanse gezang dat gebruik 
maakt van de eerder geciteerde passage zin uit het Lucasevangelie. In de liturgische 



bronnen werd dit gezang (een antifoon, te zingen in combinatie met een psalm) 
voorgeschreven voor lauden en vespers van respectievelijk Annunciatie en Advent. 

Binnen het oeuvre van Dufay wordt de Missa Ecce ancilla Domini gerekend tot Du-
fays late missen, samen met een andere Mariamis (Missa Ave regina caelorum) en 
twee missen gebaseerd op wereldlijke melodieën (L’homme armé en Se la face ay 
pale). Al deze missen zijn cantus firmus-missen: een bestaande melodie (de ‘cantus 
firmus’) wordt in lange notenwaarden gezongen door de tenorpartij, de andere drie 
stemmen worden eromheen gecomponeerd. Dufays late missen zijn bovendien cy-
clisch, wat betekent dat in alle misdelen dezelfde cantus firmus wordt gebruikt.

De Missa Ecce ancilla Domini dateert vermoedelijk uit de vroege jaren 1460. In de 
zomer van 1464 kopieerde Symon Mellet de mis in de koorboeken van de kathe-
draal van Cambrai – de rekeningen hiervoor bleven bewaard. Aan deze kathedraal 
was Dufay in de laatste decennia van zijn leven verbonden als kanunnik en zanger. 
We weten dat de Missa bestemd was voor het gebruik in het koor van de kathedraal 
(“in coro”), aangezien het werk twee keer in de boeken werd genoteerd – één exem-
plaar voor elke zijde van het koorgestoelte.

Over de aanleiding voor de compositie tasten we in het duister. Sommige historici 
wijzen erop dat in Cambrai op 15 maart 1464 – dus enkele dagen vóór het feest van 
de Annunciatie – een mis werd gecelebreerd naar aanleiding van de proclamatie van 
een nieuwe kruistocht door paus Pius II, een initiatief dat uiteindelijk geen doorgang 
vond. Mogelijk was Dufays jongere tijdgenoot Johannes Ockeghem hierbij aanwe-
zig: we weten dat Ockeghem eind februari van dat jaar in Cambrai aankwam en er 
twee weken bij Dufay logeerde.

Anderzijds vinden we de exacte vorm van de cantus firmusmelodie (beginnend met 
een stijgende kwart sol-do) niet terug in de gregoriaanse bronnen uit Cambrai, maar 
wel in een manuscript uit Rijsel. Rijsel was één van de administratieve centra voor het 
Bourgondische hof en in de Saint-Pierrekerk organiseerde het hof enkele belangrijke 
ceremonies voor de Orde van het Gulden Vlies. Aangezien Dufay al eerder muziek 
voor het Gulden Vlies componeerde, is dit een fascinerend idee, al blijft het een 
hypothese. Ze zou ook betekenen dat Dufays mis van vóór 1464 dateert.

Net als zijn andere ‘late’ missen werkt Dufay in de Missa Ecce ancilla Domini met 
contrasterende segmenten in elk van de misdelen (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Ag-
nus Dei). Twee- en drieledige maatsoorten wisselen elkaar af, net als het aantal stem-
men (tussen 2 en 4). Het is zelfs opvallend hoe vaak Dufay in deze mis tweestemmig-
heid voorschrijft en vooral het contrast tussen twee en vier stemmen in de verf zet.



De tweestemmige passages in de mis brachten musicoloog David Fallows er in de 
jaren 1980 al toe om een verband te leggen met de muziek van Josquin Desprez. 
Josquin, die later als de grootste componist van Europa zou worden geroemd (“der 
Noten Meister”, volgens Luther), was in de jaren 1460 nog een tiener, want geboren 
rond 1450 of 1455. In zijn eigen muziek zou Josquin die tweestemmige manier van 
componeren even meesterlijk toepassen als Dufay. Toen later werd ontdekt dat Jos-
quin in 1466 vermeld wordt als koorknaap in de Saint-Gérykerk in Cambrai, beves-
tigde dit het vermoeden dat beide componisten elkaar inderdaad hebben gekend 
en Josquin mogelijk zelfs een leerling van Dufay is geweest.

Dufay laat zijn meesterschap ook op andere manieren zien. Hij werkt in deze mis niet 
met één, maar met twee cantus firmi: in de eerste helft van elk misdeel is dit de al 
genoemde antifoon Ecce ancilla Domini, in de tweede een Maria-antifoon, Beata es 
Maria. Geen van de beide melodieën zijn in de andere stemmen te horen. Dit bete-
kent niet dat de andere stemmen volledig los van elkaar zouden staan. Integendeel: 
ook al lijkt de muziek ‘vrij te stromen’, de componist zorgt voor een degelijke samen-
hang, onder meer door imitatie en het gebruik van canons tussen de andere par-
tijen. Volgens musicoloog Alejandro Planchart weerspiegelt die imitatie de invloed 
van Ockeghems gelijknamige Missa Ecce ancilla, een werk dat Dufay moet gekend 
hebben en misschien ter inzage kreeg bij Ockeghems bezoek in 1464.

Dufays mis genoot een zekere populariteit. Ze werd niet enkel gekopieerd in de 
boeken in Cambrai, maar is ook terug te vinden in bronnen afkomstig uit de pause-
lijke (Sixtijnse) kapel (Vaticaanse Bibliotheek, Cappella Sistina, Ms.14, gebruikt voor 
dit concert) en van het Bourgondische hof. Over dit laatste handschrift (Brussel, Ko-
ninklijke Bibliotheek, Ms. 5557) is wel gespeculeerd dat het mogelijk om een auto-
graaf van de componist zou kunnen gaan.

Pieter Mannaerts



Antoine Busnoys 
Alleluia Verbum 
caro factum est
Alleluia Verbum caro factum est. 
Alleluia Et habitavit in nobis.
Alleluia.

Alleluja, Het Woord werd vlees
Alleluja, En heeft bij ons gewoond.
Alleluja.

Teksten

Gregoriaans 
Rorate celi
Rorate celi desuper, 
et nubes pluant justum: 
aperiatur terra, 
et germinet salvatorem.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto: 
sicut erat in principio et nunc et semper 
et in seculo seculorum.
Amen.

Hemelen, laat de dauw vallen van boven, en 
wolken, laat gerechtigheid regenen. Moge 
de aarde haar schoot openen, opdat het 
verlosser groeien mag. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest. Zoals het was in het begin, 
en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.

Guillaume Dufay 
Missa Ecce ancilla Domini - Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Cantus firmus (in alle misdelen):
Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum 
verbum tuum.
Beata es Maria, quae credidisti perficientur 
in te quae dicta sunt tibi a Domino, alleluia.

Heer, ontferm u over ons. 
Christus ontferm u over ons.
Heer, ontferm u over ons.

Zie de dienstmaagd des Heren; mij 
geschiede naar uw woord.
Zalig zij u Maria, omdat u geloofd heeft 
wat tot vervulling zou komen door u, 
zoals beloofd door de Heer.



Ere zij God in de hoge en vrede op aarde 
voor mensen van goede wil.
Wij loven U, wij prijzen U, 
wij aanbidden U, wij verheerlijken U
en zeggen U dank 
voor uw grote heerlijkheid.
Heer, God, hemelse Koning,
God almachtige Vader,
Heer, eniggeboren Zoon, 
Jezus Christus,
Heer God, Lam Gods, 
Zoon van de Vader.
U die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
U die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed
U die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons.
Want U alleen bent de Heilige 
U alleen de Heer
U alleen de Allerhoogste
Jezus Christus.
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van 
God de Vader. Amen.

Guillaume Dufay 
Missa Ecce ancilla Domini - Gloria
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax 
hominibus bone voluntatis.  
Laudamus te.  Benedicimus te.  
Adoramus te.  Glorificamus te.  
Gratias agimus tibi, 
propter magnam gloriam tuam.  
Domine Deus, rex celestis, 
Deus Pater omnipotens, 
Domine, Fili Unigenite 
Jesu Christe, 
Domine Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis; 
qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem nostram.  
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis.  
Quoniam tu solus sanctus, 
tu solus Dominus ,
tu solus Altissimus, Jesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu 
in gloria Dei Patris. 
Amen.



Gregoriaans 
Graduale II  
Prope est Dominus
Prope est Domnus omnibus invocantibus 
eum: omnibus qui invocant eum in veritate.

V. Laudem Domini loquetur os meum: et 
benedicat omnis caro nomen sanctum ejus.

De Heer is wie hem aanroept nabij: elk 
die Hem aanroept in vertrouwen.

De lof Gods is op mijn lippen: moge alles 
wat leeft zegene zijn heilige naam.

Gregoriaans 
Graduale I Tollite 
portas
Tollite portas, principes, vestras, et 
elevamini porte eternales: et introibit 
rex glorie.

V. Quis ascendet in montem Domini? 
Aut quis stabit in loco sancto ejus? 
Innocens manibus et mundo corde.

Open uw poorten, prinsen, en mogen de 
eeuwige poorten omhoog gaan: en de 
geëerde Koning zal binnentreden

Wie kan de berg van de Here beklimmen? 
Wie kan in zijn heilige plaats staan?
Alleen zij die schone handen en zuivere 
harten hebben.



Gregoriaans 
Evangelie 
Lukas 1: 26-38
R. Dominus vobiscum.
V. Et cum spiritu tuo.
R. Sequentia sancti evangelii secundum 
Lucam.
V. Gloria tibi Domine.

In illo tempore, missus est angelus Gabriel 
a Deo in civitatem Galilaeae, cui nomen 
Nazareth, ad virginem desponsatam viro, 
cui nomen erat Joseph, de domo David, et 
nomen virginis Maria. Et ingressus angelus 
ad eam dixit: 
“Ave Maria gratia plena, Dominus tecum: 
benedicta tu in mulieribus. Alleluia.”  
Quae cum audisset, turbata est in sermone 
ejus, et cogitabat qualis esset ista salutatio. 
Et ait angelus ei: 
“Ne timeas, Maria, invenisti enim gratiam 
apud Dominum. Ecce concipies, et paries 
filium, alleluia. Et vocabis nomen ejus 
Jesum.  Hic erit magnus, et Filius Altissimi 
vocabitur, et dabit illi Dominus Deus sedem 
David patris ejus. Et regnabit in domo 
Jacob in aeternum, et regni ejus non erit 
finis.” 

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilige evangelie volgens 
Lucas.
Eer zij u Heer.

In die tijd werd de engel Gabriël van 
Godswege gezonden naar een stad in 
Galilea, Nazaret, tot een maagd die 
verloofd was met een man die Jozef 
heette, uit het huis van David; de naam 
van de maagd was Maria. Hij trad bij 
haar binnen en sprak: “Verheug u, 
Begenadigde, de Heer is met u! U bent 
de gezegende onder de vrouwen.” 
Zij schrok van dat woord en vroeg zich af, 
wat die groet toch wel kon betekenen. 
Maar de engel zei tot haar: 
“Vrees niet Maria, want gij hebt genade 
gevonden bij de Heer. Zie, gij zult 
zwanger worden en een zoon ter wereld 
brengen, die gij de naam Jezus moet 
geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de 
Allerhoogste genoemd worden. God 
de Heer zal Hem de troon van zijn vader 
David schenken. En Hij zal in eeuwigheid 
koning zijn over het huis van Jakob en 
aan zijn koningschap zal nooit een einde 
komen.”



Dixit autem Maria ad angelum: 
“Quomodo fiet istud, angele Dei, 
quando virum in concipiendo non 
pertuli?” Et respondens angelus dixit 
ei: “Audi, Maria virgo, Spiritus Sanctus 
superveniet in te, et virtus Altissimi 
obumbrabit tibi. 
Ideoque et quod nascetur ex te sanc-
tum, vocabitur Filius Dei. 
Et ecce Elisabeth cognata tua, et ipsa 
concepit filium in senectute sua: et 
hic mensis sextus est illi, quae vocatur 
sterilis: quia non erit impossibile apud 
Deum omne verbum.” Dixit autem 
Maria: “Ecce ancilla Domini, fiat mihi 
secundum verbum tuum”.

R. Verbum Domini.
V. Laus tibi Christe.

Maria echter sprak tot de engel: “Hoe 
zal dit geschieden, engel van God, 
daar ik geen gemeenschap heb met 
een man?” Hierop gaf de engel haar 
ten antwoord: “Luister, maagd Maria, 
de heilige Geest zal over u komen en 
de kracht van de Allerhoogste zal u 
overschaduwen Daarom ook zal wat ter 
wereld wordt gebracht heilig genoemd 
worden, Zoon van God. Weet, dat zelfs 
Elisabet, uw bloedverwante, in haar 
ouderdom een zoon heeft ontvangen 
en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is 
zij nu in haar zesde maand; want voor 
God is niets onmogelijk.” Nu zei Maria: 
“Zie de dienstmaagd des Heren; mij 
geschiede naar uw woord.” 

Het woord van God.
Eer zij u, Christus.



Guillaume Dufay 
Missa Ecce ancilla Domini - Credo
Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem, 
factorem celi et terre, 
visibilium omnium, et invisibilium.  
Et in unum Dominum Jesum Christum 
Filium Dei unigenitum 
et ex Patre natum ante omnia secula; 
Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero, 
genitum, non factum; 
consubstantialem Patri: 
per quem omnia facta sunt.  
Qui propter nos homines, 
et propter nostram salutem, 
descendit de celis.

Et incarnatus est 
de Spiritu Sancto 
ex Maria virgine: 
et homo factus est.  
Crucifixus etiam pro nobis, 
sub Pontio Pilato, 
passus et sepultus est: 
Et resurrexit tertia die 
secundum scripturas, 
et ascendit in celum, 
sedet ad dexteram Patris, 
et iterum venturus est cum gloria, 
judicare vivos et mortuos: 
cujus regni non erit finis. 

Ik geloof in één God, 
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
voor alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God. 
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door Wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen,
en omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald. 

Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest 
uit de Maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
en is begraven. 
Hij is verrezen op de derde dag,
volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde. 



Gregoriaans 
Offertorium 
Confortamini
Confortamini et iam nolite timere: ecce 
enim Deus noster retribuet iudicium: Ipse 
veniet et salvos nos faciet.

Houdt moed, weest niet bang, hier is 
uw God, Hij brengt de wraak mee, de 
goddelijke vergelding, Hij brengt u 
redding.’

Ik geloof in de heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon tezamen 
wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten. 
Ik geloof in de éne, heilige, katholieke en 
apostolische Kerk.
Ik belijd één doopsel 
tot vergeving van de zonden. 
Ik verwacht de opstanding van de doden 
en het leven van het komend rijk. 
Amen.

Et in Spiritum Sanctum 
Dominum et vivificantem, 
qui ex Patre Filioque procedit.  
Qui cum Patre Filioque 
simul adoratur et conglorificatur; 
qui locutus est per prophetas.  
Et in unam, sanctam, catholicam, 
et apostolicam ecclesiam.  
Confiteor unum baptisma 
in remissionem peccatorum.  
Et exspecto resurrectionem mortuorum, 
et vitam venturi seculi.  
Amen.



Gregoriaans 
Prefatio
Per omnia secula seculorum.
Amen.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habemus ad Dominum.
V. Gratias agamus Domino Deo nostro.
R. Dignum et justum est.

Vere dignum et justum est, equum et 
salutare, nos tibi semper et ubique 
gratias agere, Domine sancte pater 
omnipotens eterne Deus, et te in 
veneratione beate Marie semper 
virginis, collaudare benedicere et 
predicare. Que et unigenitum tuum 
sancti spiritus obumbratione concepit, 
et virginitatis gloria permanente 
lumen eternum mundo effudit, Jesum 
Christum Dominum nostrum. Per quem 
maiestatem tuam laudant angeli adorant 
dominationes tremunt potestates, celi 
celorumque virtutes ac beata seraphim 
socia exultatione concelebrant. Cum 
quibus et nostras voces ut admitti 
iubeas deprecamur supplici confessione 
dicentes:

Voor alle eeuwen der eeuwen.
Amen.
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Zeggen wij dank aan de Heer onze God.
Zo is het goed en juist.

Het is werkelijk goed en juist, billijk en 
genoegzaam U altijd en overal dank te 
zeggen, Heilige Heer almachtige Vader, 
eeuwige God en U, ter verheerlijking van de 
Heilige Maria, altijd maagd, te loven, te eren 
en te prijzen. Maria die, overschaduwd door 
de Heilige Geest, uw eniggeboren Zoon 
heeft ontvangen en in de glans van haar 
ongeschonden maagdelijkheid het eeuwig 
licht aan de wereld heeft geschonken, Jezus 
Christus, onze Heer. Door wie de engelen 
uw majesteit loven, de heerschappijen U 
aanbidden, de machten beven, de hemelen, 
de hemelse krachten en de gelukzalige 
serafijnen U in eenstemmig gejubel 
verheerlijken. Wil met hen nu ook onze 
stemmen aanvaarden, wij smeken U – terwijl 
wij in smekende belijdenis zeggen:



Gregoriaans 
Pater Noster
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur 
nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat 
voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem 
nostrum quotidianum da nobis hodie, et 
dimitte nobis debita nostra sicut et nos 
dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos 
inducas in tentationem, sed libera nos a 
malo. Amen.

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam 
worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw 
wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook 
op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks 
brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk 
ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid 
ons niet in verzoeking, maar verlos ons van 
de boze. Amen.

Guillaume Dufay 
Missa Ecce ancilla Domini - Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth.  
Pleni sunt celi et terra gloria tua: 
Osanna in excelsis. 
Benedictus qui venit 
in nomine Domini.  
Osanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig,
De Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw 
heerlijkheid. Hosanna in den hoge.
Gezegend hij die komt 
in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.



Vertalingen: Willibrord vertaling, Stratton Bull

Antoine Busnoys 
Regina celi II
Regina celi letare, Alleluia,
Quia quem meruisti portare, Alleluia,
Iam resurgens sicut dixit, Alleluia,
Or pro nobis Deum, Alleluia.

Koningin des hemels, verheug u, Alleluja.
Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te 
dragen, Alleluja,
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, Alleluja,
Bid God voor ons, Alleluja.

Gregoriaans 
Communio - Ecce virgo concipiet
Ecce virgo concipiet, et pariet filium, et 
vocabitur nomen ejus Emmanuel.

Zie, een jonge vrouw zal zwanger worden, 
en zal een zoon ter wereld brengen, en u 
zult hem de naam Immanuël geven.

Guillaume Dufay 
Missa Ecce ancilla Domini - Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
wereld, geef ons de Vrede.



Biografieën
Cappella Pratensis

Cappella Pratensis – vertaald ‘Cappella des prés’ – is een voorvechter van
de polyfonisten uit de 15de en 16de eeuw. Het ensemble combineert histo-
rische uitvoeringspraktijk met eigenzinnige programma’s en originele inter-
pretaties gebaseerd op wetenschappelijk bronnenonderzoek en artistieke
uitgangspunten. Zoals in de tijd van Josquin gebruikelijk was, staan de zan-
gers van Cappella Pratensis vaak rond een centrale muziekstandaard. Er
wordt gezongen uit facsimile-uitgaven van originele koorboeken, waarin de
muziek is opgetekend in mensurale notatie. Deze aanpak, samen met aan-
dacht voor de linguïstische oorsprong van de composities en voor het mo-
dale systeem waarop ze gebaseerd zijn, biedt een uniek perspectief op het
repertoire. Naast reguliere concerten in Nederland en België is Cappella
Pratensis ook te horen op toonaangevende internationale festivals en series
in Europa en Noord-Amerika. Diverse cd-opnames werden bekroond met
lovende kritieken en onderscheidingen in de pers (waaronder de Diapason
d’Or en de Prix Choc). Cappella Pratensis werd ensemble-in-residence bij
de Fondation Royaumont (Frankrijk), Harvard University en Boston Universi-
ty. Cappella Pratensis deelt haar visie op de vocale polyfonie zowel met pro-
fessionals als met amateurs door masterclasses, multimedia presentaties, en
door jaarlijks een zomercursus te verzorgen in het kader van Laus Polypho-
niae in Antwerpen. In structurele samenwerking met de Alamire Foundation
(Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen,
KU Leuven) werkt Cappella Pratensis mee aan de valorisatie van de muziek-
handschriften van het atelier van Petrus Alamire. www.cappellapratensis.nl



Sint-Pieter en Pauwelkerk 

(c) Open Churches

De huidige kerktoren van de Molse Sint-Pieter en Pauwel kerk dateert van 
het einde van de 15de eeuw. Hij is 41,78 meter hoog. Het is een typisch 
Kempische bakstenen toren in gotische stijl. Het schip van de kerk werd 
herbouwd in 1898 in neogotische stijl. De portalen en enkele andere delen 
waren iets vroeger klaar. Boven een portaal prijkt een ‘Doop van Christus 
in de Jordaan’. Vlakbij de deur staat een “dovenbiechtstoel”, die inder-
tijd wegens de privacy opgesteld stond in de sacristie. De gebeeldhouwde 
biechtstoelen en lambrisering zijn van Andreas De Swert. Onderaan het al-
taar met de Kruisafneming, ligt een Sint-Franciscus van Assisi, uit ivoor en 
Congolees hout. In het tabernakel van dit altaar wordt het relikwie van de 
Heilige-Doorn bewaard. Het centrale altaar werd op 29 juni 2008 door Mgr. 
Paul Van den Berghe gewijd. Het is een ontwerp van architect Fréderic Wat-
tecamps, partner bij Atelier Vanhout in Turnhout. Het is uitgewerkt in carra-
ramarmer en blauwe hardsteen. De eenheid tussen altaar en lezenaar is het 
sterkste kenmerk van deze moderne constructie die door de materiaalkeuze 
goed in het interieur is geïntegreerd. 



Klara. Blijf verwonderd.

EXPERIMENT/BEELDENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 

DESIGN/FOTOGRAFIE/DANS/
OUDE MUZIEK/LITERATUUR/
OPERA/ARCHITECTUUR/A
FILOSOFIE/FILMMUZIEK/I
GESCHIEDENIS/ERFGOED/GRA
HEDENDAAGSE MUZIEK/FESTI
 POLITIEK/ECONOMIE/WORLD

PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/   
      CHANSONS/  SOUNDSCAPE



Ook honger naar cultuur? 

Laat je inspireren door het muzikale najaar in AMUZ & geniet van 
intieme concerten in een unieke historische locatie

Ontdek het volledige najaarsprogramma op www.amuz.be

AMUZ – Kammenstraat 81 – 2000 Antwerpen 



kanaalwww.tvplus.be
@be.tvplus
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ALGEMENE COÖRDINATIE 

EN ORGANISATIE

Festival van Vlaanderen Kempen vzw 
met dank aan sponsor IOK 
en mediasponsor Klara

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Michaela Defever
marketing & PR
Sara Seddouk
productie& zakelijk medewerker

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
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Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
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VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Jelle Dierickx
Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen vzw
Zoutwerf 5
2800 Mechelen

EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION

Het Festival van Vlaanderen Mechelen maakt deel 
uit van de koepel Festival van Vlaanderen en is 
lid van de European Festival Association en de 
International Society for Contemporary Music.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

CONTACT
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MET DE STEUN VAN
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en de gemeenten Westerlo, Heist-op-den-Berg en Scherpenheuvel,
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