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POLYFONIE 
PUUR ALS KRISTAL 

 

Meerstemmige muziek, 
intens, verheffend met emotionele spirituele diepgang 

 

Met 30 zangers en 7 instrumenten vertolkt het Gentse koor EL GRILLO 
o.l.v. Inge BOLLAERT geniale componisten zoals Adriaan WILLAERT, 
Orlandus LASSUS, Giovanni GABRIELI, Jacob GALLUS, Cipriano De RORE en 
Giaches De WERT. Koorinfo & luistermoment, klik HIER. 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zaterdag 19 nov. 2022 - 20:00 u.  
Sint-Michielskerk - centrum Roeselare 

 

(WALLENPARKING: op 3 minuten wandelafstand, Diksmuidsesteenweg 15 Roeselare) 
 

 

       
 

Van Cipriano de Rore  (1516-1565) staat de zelden uitgevoerde 7-stemmige 
Missa Praeter rerum seriem op het programma, één van de absolute 
topwerken uit de hele renaissanceperiode. 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cultuurwerking ‘Oekene Inviteert’  -  oekeneNV.be 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5XnWQxgegdA
https://oekenenv.wordpress.com/oekene-inviteert/klassiek/


… puur kristal! Fenomenaal hoe een kristalglas zingt wanneer u met een natte 
vinger over de rand wrijft. Het geluid varieert afhankelijk van het soort kristal, 
de snelheid, de druk, de vorm van het glas en voor zoverre het gevuld is … Het 
is een complexe uitdaging, maar een begenadigd componist tovert met 
verschillend vibrerende kristalglazen een wonderbaarlijke compositie. 
 

Polyfonie of meerstemmigheid is als kristal, waarbij iedere stem of 
stemgroep, ’t zij sopraan, alt, tenor, bas … , zijn eigen melodisch effect heeft 
en verschillende melodieën tegelijk klinken, toch minutieus en onafhankelijk 
van elkaar afwijkend maar evenwaardig bewegen, soms met een verschillend 
ritme. Polyfonie kan 4, 5 … tot 12-stemmig zijn, zelfs meer. 
De vroegste vocale meerstemmigheid dateert vanaf 900 met bloeiperiode van 
de 14de tot de 16de eeuw waarbij Vlaanderen talrijke geniale polyfonie-
componisten rijk was. 
 

De essentie: op de vraag ten gronde waarom wij klassieke concerten inrichten, 
hebben wij geen antwoord. Het mysterie van muziek is voor ons even 
ondoorgrondelijk als het leven op zich. 
Wat wij wèl aanvoelen, is dat na ieder concert de aanwezigen geëmotioneerd 
en gelukkig zijn. Het sterkt ons vermoeden dat geniale klassieke muziek heelt 
en inkeer brengt. Het is het antwoord aan het verlangen naar schoonheid, 
onontbeerlijk in deze en alle tijden.  
Mensen verenigen in het geluk, laat dit ons doel blijven. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

TICKETPRIJS incl. RECEPTIE met de uitvoerders:  
20 euro - Jonger dan 25j. 10 euro - Vrijetijdspas 10 euro. 
 

RESERVEREN: vermelde ticketprijs storten op bankrekeningnummer van vzw 
Collectief ‘De LINK’: BE72 7310 3026 8116, vermeld: 19/11 + aantal personen + 
uw e-postadres. Overschrijven kan t.e.m. 4 dagen voor de concertdatum, nadien 
reserveren per e-post oekeneNV@live.be, op de valreep een berichtje naar 0475 
23 98 01. Tickets worden klaargelegd aan de inkom. Ongenummerde plaatsen. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cultuurwerking ‘Oekene Inviteert’  -  oekeneNV.be 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

        

 
Scheepsvloer & Co 

https://oekenenv.wordpress.com/oekene-inviteert/klassiek/
https://scheepsvloer.com/
https://groepdriemo.be/
https://www.dehazelaarizegem.be/
https://www.flandersgifts.be/
https://www.batimont.be/nl
https://bminus.com/nl
https://www.coopmaninterieur.be/nl/

