
 

 

- UITNODIGING - 
 

SOLI DEO GLORIA - BACH, DOE GOD DE GROETEN ! 
Paasoratorium, feestelijke muziek van J.S. Bach & verwant 

 

Zaterdag 22 april 2023 - 20:00 u. - St.-Michielskerk - centrum Roeselare 
 
 

Soli Deo gloria is een Latijnse uitdrukking die betekent Alleen aan God de eer. 
Zo ondertekende Bach een groot deel van zijn cantates met SDG, de afkorting voor Soli Deo 
gloria, waarmee de diepgelovige Bach de compositie aan God opdroeg ( … vandaar nu de 
zinspeling ‘Bach, doe God De Groeten!’, wat enkel Bach kan en mag doen).  
Oster Oratorium (BWV 249) van J.S. Bach is een oratorium, zijnde een omvangrijk vocaal werk 
met een geestelijke inhoud voor orkest, zangsolisten en koor, dat Bach meesterlijk tot uiting 
brengt in een feestelijke Paasstemming, geen lijden, kommer of kwel, integendeel een blij 
jubelen met pauken en trompetten! 
 
 

 

       
 

             
 

         
 

 

       
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oratorium


 
PROGRAMMA:  
      - Orkestsuite in sol klein - Johann Bernhard Bach 
      - Missa brevis BWV 235 - Johann Sebastian Bach 
      - Oster Oratorium BWV 249 - Johann Sebastian Bach 
 
UITVOERDERS o.l.v. dirigent Inge Bollaert.   
      - Solisten: sopraan: Wei-Lian Huang - altus: Pieter De Praetere - tenor: Johannes Gaubitz - bas: Peter Kooij. 
      - Kamerkoor El Grillo (20 zangers): INFO. 
      - Musica Gloria (20 instrumentalisten): INFO.  
 
TICKETPRIJS: incl. receptie met de uitvoerders: €25.  

Jonger dan 25j. in het kader van ‘Niet alleen Elvis Blijft bestaan’: €12 - vrijetijdspas €12. 
Aan de kassa zonder reservatie: €30 / Jonger dan 25 j. & vrijetijdspas €15. 
 
KORTING: €5 korting per ticket voor wie boekte voor het concert ‘Beethoven & Brahms’ op 24 maart 
2023 en tevens boekt voor dit concert ‘Soli deo Gloria’ op 22 april 2023.  
 

RESERVEREN:  
vermelde ticketprijs storten op bankrekeningnummer van vzw Collectief ‘De LINK’: 
BE72 7310 3026 8116, vermeld: 22/04 + aantal personen. Overschrijven kan t.e.m. 4 dagen voor de 
concertdatum, nadien reserveren per e-post oekeneNV@live.be of een berichtje naar 0475 23 98 01. 
Tickets worden klaargelegd aan de inkom. Ongenummerde plaatsen.  
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cultuurwerking ‘Oekene Inviteert’ - org. & t.v.v. vzw Collectief ‘De LINK’ - www.oekeneNV.be 

https://www.bachconcerts.be/nl/role-member/inge-bollaert/
https://www.elgrillo.be/
https://oekenenv.files.wordpress.com/2023/03/el-grillo.pdf
https://beniaminopaganini.com/over-musica-gloria/
mailto:oekeneNV@live.be
http://www.oekenenv.be/

