
Stabat mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius.
Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti
Quae maerebat et dolebat.
Et tremebat, cum videbat
Nati poenas incliti.

Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
Piam matrem contemplari
Dolentem cum filio?

Pro peccatis suae gentis
Vidit Iesum in tormentis
Et flagellis subditum.
Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum
Dum emisit spiritum.
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Traditie 

De tekst van het Stabat Mater stamt uit het midden van 
de 13e eeuw. De auteur, wiens identiteit niet definitief 
vaststaat, geeft daarin een bespiegeling over het leed van 
Maria die haar enige Zoon aan het kruis genageld ziet. Aan 
deze religieus geïnspireerde benadering kan echter ook de 
universele betekenis van medeleven met de lijdende mens 
van nu worden toegekend.
 
Door de eeuwen heen hebben honderden componisten, 
onder wie de allergrootsten, het gedicht Stabat Mater van 
muziek voorzien. Inmiddels zijn ruim 500 muziekwerken 
ontdekt. Daarvan zijn er tijdens het bestaan van onze 
stichting inmiddels al zo’n 40 gepresenteerd.
 

Stabat Materconcert 2016Tijdloos klassiek

Concertweekeinde Oirschot 

 Sint Petrusbasiliek op 11, 12 en 13 maart 2016
 
Norbert Rosseau (1907 - 1975)
Franz Ignaz Beck (1734 - 1809)

Steunpilaren
Onze concerten worden mede 
mogelijk gemaakt door:
Participanten:  
Brabant Water, Coöperatie  
DELA en De Lage Landen
Sponsoren:  
Bouwfonds, Capra Advocaten,  
De Meeuw en ZLTO
Begunstigers:  
FSS Security, Hof van Solms, 
Infolio De Sign Makers, Oranje 
boven, Cornee v.d. Hijden,
Gemeente Oirschot, Parochie  
St. Petrus en het Steinhoff Fonds

• 



Waar en wanneer 

De Sint Petrusbasiliek in het pittoreske 
Brabantse Oirschot beschikt over een 
prachtige akoestiek. Deze monumentale 
kerk vormt al sinds 2000 het vertrouwde 
decor voor onze Stabat Materconcerten.
 
Na afloop kunnen bezoekers desgewenst 
deelnemen aan een ontvangst in de 
historische Hof van Solms, in de directe 
omgeving van de kerk. Ook elders in 
het centrum van Oirschot lenen zich tal 
van gezellige horecagelegenheden voor 
interessante ontmoetingen.
 
Vrijdagavond 11 maart, 20.30 uur
De basiliek is vanaf 19.45 uur geopend.

Zaterdagmiddag 12 maart, 17.00 uur
De basiliek is vanaf 16.15 uur geopend. 

Zondagmiddag 13 maart, 14.30 uur
De basiliek is vanaf 13.30 uur geopend.
 
Attentie 
Onze concerten duren maximaal anderhalf uur 
en beginnen stipt op tijd! Er is géén pauze.

Stabat Mater 2016 

In de Sint Petrusbasiliek van Oirschot vindt twee weken voor Pasen 
het concertweekeinde plaats van de Stichting Stabat Mater. Voor 
de 18e maal al weer. Dat de uitvoeringen steeds een paar duizend 
bezoekers weten te trekken, bewijst dat het initiatief inmiddels 
is uitgegroeid tot een gewaardeerde traditie. De programmering 
wisselt jaarlijks. Tijdens iedere editie klinkt een andere selectie 
uit het rijkelijk aanwezige Stabat Mater-repertoire. Ook de keuze 
voor de optredende musici varieert. Min of meer ‘vaste partners’ 
zijn philharmonie zuidnederland en Brabant Koor. Ook nodigt 
de stichting regelmatig binnen- of buitenlandse ensembles uit. 
Indien mogelijk wordt een podium geboden aan jong toptalent. 
Voor de concerten in 2016 voeren solisten, het koor Ex Tempore  
en de Mannheimer Hofkapelle onder leiding van Florian Heyerick 
het volgende programma uit:

•  Norbert Rosseau (1907-1975)  
Stabat Mater voor 6-stemmig gemengd koor

•  Franz Ignaz Beck (1734-1809)  
Stabat Mater voor solisten, gemengd koor en orkest 

Het koor Ex Tempore bestaat vanaf 1989 en heeft sindsdien 
een grote reputatie opgebouwd met een stilistisch heldere en 
muzikaal boeiende benadering van de vocale muziek van 1600 
tot heden. Alle leden zijn professionele zangers en komen uit 
verschillende Europese landen. Samenstelling en omvang van 
het ensemble variëren, afhankelijk van het repertoire, per project. 

Tijdloos klassiek Stabat Materconcert 2016

Centraal in de concert- en opnameactiviteiten staat weliswaar de 
uitvoering van minder bekende vocaal-instrumentale werken uit 
de barok, maar composities uit latere periodes worden zeker niet 
geschuwd. Getuige ook het Stabat Mater voor 6-stemmig koor 
a capella van de Belg Norbert Rosseau (1907-1975), dat tijdens 
het concertweekend van onze stichting in 2016 zijn Nederlandse 
première beleeft. 
 
Naar aanleiding van het 400-jarig bestaan van de stad Mannheim 
ontstond in 2007 op initiatief van o.a. Florian Heyerick een 
nieuw barokorkest onder de historisch veelzeggende naam 
Mannheimer Hofkapelle, een verwijzing naar het destijds in heel 
Europa befaamde gelijknamige achttiende-eeuwse ensemble. 
Sinds de oprichting legt dit orkest zich toe op frisse en stijlvolle 
interpretaties van de muziek zoals die in het verleden aan de 
hoven van Mannheim, Dresden, Berlijn, Brussel, Wenen en 
Parijs moet hebben geklonken. Net als het koor werkt het 
internationaal samengestelde orkest met flexibele bezettingen 
rond een vaste kern.
 
Voor de uitvoering van het rond een uur durende Stabat Mater van 
Franz Ignaz Beck (1734-1809), die vanwege zijn werkzaamheden 
als dirigent in Marseille en Bordeaux wel de ‘Franse Haydn’  
wordt genoemd, is de inzet van 5 vocale solisten noodzakelijk.  
Ook hier gaat het om in dit repertoire gespecialiseerde zangers 
uit verschillende windstreken.
 

Florian Heyerick 
De Belgische musicus 
Florian Heyerick is van 
vele markten thuis. 
Hij studeerde in Gent, 
Brussel en Leuven af 
met eerste prijzen voor 
blokfluit, dwarsfluit 
en kamermuziek. Ook 
voltooide hij succesvol de 
studie muziekwetenschap. 
Hij werkte als gastdirigent 
met vele toonaangevende 
koren en barokorkesten, 
waaronder Musica 
Antiqua Keulen, het 
Vlaams Radiokoor 
en de Nederlandse 
Bachvereniging. Sinds de 
oprichting van het koor Ex 
Tempore is hij daaraan als 
artistiek leider verbonden.


