
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Messiah 
G.F.  Händel 

 

 
 

Flanders Baroque Academy   olv    Paul Van Loey 
 

Zaterdag 9 april 2011 - 20.00 uur 

Sint-Niklaaskerk | August Van Landeghemstraat | 2830 Willebroek 
 

 

 

  Cultureel Centrum De Ster in samenwerking met Lions Club Klein-Brabant 
 



 

“Flanders Baroque Academy” brengt in Willebroek de Messiah van G.F. Händel in volle 

oratoriumbezetting (koor, orkest en solisten). Dit grootse werk spreekt tot ieders verbeelding al was het maar 

vanwege verschillende beroemde aria’s en koorwerken die er in voorkomen, zoals “The trumpet shall sound” 

en het overbekende “Allelujah”. 

 

Händel componeerde zijn beroemdste driedelige oratorium in 1741 in nauwelijks enkele weken tijd. In de 

loop der jaren maakte hij nog aanvullingen en varianten. De teksten zijn samengebracht en geordend door 

Charles Jennens en komen uit het Oude en Nieuwe Testament. De première vond plaats in Dublin in 1742 en 

de opbrengst maakte Händel over aan een liefdadig doel. Het stuk kende een overweldigend succes en werd al 

snel in Covent Garden in Londen opgevoerd. 

 

 

 

Zaterdag 9 april 2011 

20.00 uur 

Sint-Niklaaskerk | August Van Landeghemstraat, 2830 Willebroek 

Duur |  2,5 uur 

Kaarten | 15 / 12 euro (-26, 55+) 

 

 

 

Info & ticketreservatie  |  Cultureel Centrum De Ster, Torenstraat 6, 2830 Willebroek – T 03 860 97 91 –         

e-mail cultuur@willebroek.be 

 

 
 

 

 

 

 

Flanders Baroque Academy is een gloednieuw ensemble onder de 

begeesterende leiding van Paul Van Loey. De musici zijn allen actief bij 

diverse topensembles zoals La Petite Bande, Collegium Vokale, Il Fondamento, 

Anima Aeterna, les Musiciens de Louvre, Les Agremens, Flanders Recorder 

Quartet, e.a. 

Het koor bestaat uit een twintigtal gepassioneerde zangers met een hart voor 

oude muziek. Ook zij hebben hun sporen verdiend in verschillende 

vooraanstaande koren onder leiding van befaamde dirigenten zoals Philippe 

Herreweghe, Sigiswald Kuyken, Erik Van Nevel, e.a. 

Flanders Baroque Academy voert het oratorium uit op historische instrumenten. 
 

 

Solisten zijn Christel De Meulder (sopraan), Marnix Decat (alt), Jan Caals 

(tenor) en Matthew Zadow (bas) 
 

 

Dirigent en intendant Paul Van Loey studeerde aan de conservatoria van 

Antwerpen, Brussel, Den Haag en het Lemmensinstituut en behaalde hogere 

diploma’s voor blokfluit en kamermuziek cum laude. 

Hij gaf concerten, masterclasses, radio- en TV-opnames in Zuid-Amerika, 

Japan, Korea, Singapore, Zuid-Afrika, Europa, Taiwan, USA en Canada. 

Paul Van Loey specialiseert zich in de historische uitvoeringspraktijk van 

renaissance- en barokmuziek, maar speelt ook hedendaagse muziek als lid van 

het Flanders Recorder Quartet ‘Vier op ’n rij’ dat hij in 1987 oprichtte. 
 

 

De plaats van het concert, de Sint-Niklaaskerk, is meteen een primeur. Na de restauratie van de Middeleeuwse toren 

werd ook het interieur opgefrist. Bovendien kregen alle schilderijen een restauratiebeurt. Het concert wordt op alle 

fronten een onvergetelijke ervaring. 

 

 

Organisatie | Cultureel Centrum De Ster in samenwerking met Lions Club Klein-Brabant 

Opbrengst van het concert gaat naar “Fanfare 4 Fun”  www.fanfaars.com  


