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Beerendonk van, André (PJA)

Van: Jacques Snel <supersnelweert@home.nl>

Verzonden: donderdag 4 januari 2018 14:36

Aan: Gemeente

Onderwerp: The Armed Man: 28 januari 20-18 in Weert

Bijlagen: Vivace A5 Flyer TAM.pdf

Geachte College, 

 

Weerter Gemengd Koor Vivace voert samen met de Koninklijke Harmonie van Thorn en de Eindhovense 

koorvereniging De Toonkunst het heroïsche werk ‘The Armed Man’ van Karl Jenkins uit. De compositie is uit het jaar 

2000, het thema is uiterst actueel en de voorbereidingen hebben meer dan een jaar gevergd. Het stuk gaat over 

conflicten tussen mensen en de gevolgen daarvan en eindigt met een boodschap van hoop op vrede en tolerantie. 

De voorstelling wordt begeleid door indringende beelden, die de muzikale beleving versterken. 

 

Gelet op het thema hebben wij al in een vroeg stadium contact gezocht met het Weerter College. Zij zijn na de 

zomer van 2017 met leerlingen een project gestart rond deze voorstelling. Gesprekken over het thema en het 

luisteren naar opnames van de voorstelling hebben de leerlingen geïnspireerd tot het maken van kunstwerken. Die 

kunstwerken zullen voor, tijdens en na de voorstelling ten toon worden gesteld. Ze zijn verder gebruikt voor de 

posters en toegangskaartjes voor de voorstelling. 

 

Verder hebben wij een Weerter veteraan bereid gevonden om een eigen, persoonlijke ervaring rond het thema te 

delen met de bezoekers aan het concert. Zo hopen we niet alleen een mooie muzikale voorstelling te verzorgen 

maar ook en vooral bij te dragen aan de dialoog over verdraagzaam samen leven. Na afloop van de voorstelling 

wordt nog ruim gelegenheid geboden om over het onderwerp na te praten. 

 

Uw gemeente en het Samenfonds0495 hebben deze uitvoering mede mogelijk gemaakt. 

 

Graag wil ik u uitnodigen om aanwezig te zijn. Beter nog: wij willen graag het hele college van Weert en de 

raadsleden uitnodigen om deze bijzondere voorstelling bij te wonen.  

 

Graag verneem ik van u, 

 

Met vriendelijke groet, 

Jacques Th.M. Snel MPM 

Voorzitter Weerter Gemengd Koor Vivace 

Tel: 06 38825658 

Mail: voorzitter@vivaceweert.nl  

www.vivaceweert.nl  

 



  

 

  

 

  

 

  

  

Aan de zaal: € 19,50 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaarten bestellen? 

Stuur een mail aan:  

secretaris@vivaceweert.nl 



Karl Jenkins’  

THE ARMED MAN 

A mass for peace 

The Armed Man (‘A mass for peace’) is 

gecomponeerd ter gelegenheid van de 

Millenniumvieringen. Het thema van het werk 

is actueel: het gaat over de groeiende dreiging 

van oorlog, afgewisseld met momenten van 

reflectie. Het toont de verschrikkingen die 

oorlog brengt en eindigt met de hoop op 

vrede, wanneer “verdriet, pijn en de dood 

overwonnen kunnen worden”. Daarmee past 

het naadloos in de huidige onzekere tijden met 

grote maatschappelijke vraagstukken en 

internationale spanningen. Het stuk inspireert 

en emotioneert maar nodigt bovenal uit tot 

een blijvende dialoog over hoe mensen beter 

met elkaar kunnen leven.  

 “Een unieke kans om u onder te 

dompelen in een eigentijds 

muziekwerk met een 

indrukwekkende inhoud.”  

Karl Jenkins droeg het stuk oorspronkelijk op 

aan de slachtoffers van de Kosovo crisis die 

plaats vond terwijl hij aan zijn compositie 

werkte. Het is opgebouwd rond de vaste 

gezangen van de christelijke mis, 

gecombineerd met teksten uit andere 

bronnen. Tijdens de uitvoering worden 

indringende beelden vertoond die de inhoud 

en sfeer van de uitgevoerde muziekstukken 

versterken. 

 “Het stuk inspireert en 

emotioneert.” 

‘The Armed Man’ wordt niet vaak in Nederland 

ten gehore gebracht. Voor de uitvoering 

moeten veel verschillende musici bij elkaar 

gebracht worden en daarmee is de 

voorbereiding complex en kostbaar. De drie 

deelnemende verenigingen bieden 

belangstellenden met de voorstelling ‘The 

Armed Man’ een unieke kans om zich onder te 

dompelen in een eigentijds muziekwerk met 

een indrukwekkende inhoud. Weerter 

Gemengd Koor Vivace en de Eindhovense 

Koorvereniging De Toonkunst vormen samen 

een koor van zo’n 120 zangers en zangeressen. 

Zij worden ondersteund door enkele solisten. 

De Koninklijke Harmonie van Thorn (ruim 80 

musici) begeleidt dit koor. Het geheel staat 

onder de muzikale leiding van Jan Cober, chef-

dirigent van de Koninklijke Harmonie van 

Thorn.  


