


Hugo Loos
vervangend organist

Voorgegaan door
pastoor Paul Scheelen

intrede   
J.S. Bach (1685-1750): Christ ist erstanden BWV 627

na de eerste lezing: 
Korte improvisatie

na de tweede lezing: 
J.S. Bach: Wenn wir in höchsten Nöten sein BWV 641

offertorium
D. Bedard (°1950): Preludium & Toccata over Victimae Paschali Laudes

communie
J.S. Bach (1685-1750): Sinfonia 
uit Cantate BWV 106 ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’

slot 
G.F. Händel (1685-1759): Hallelujah uit the Messiah

Zondag 8 april
tweede Paaszondag

Orgelmis

Vanaf 10.30u
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Nicolas De Troyer 
titularis-organist

Voorgegaan door 
E.H. Hugo Dierick

intrede   
P. Du Mage (1674-1751): Suite du premier ton - I. Plein Jeu, II. Fugue

na de eerste lezing: 
G.P. Telemann (1681-1767): Christ lag in Todesbanden

na de tweede lezing: 
G.A. Homilius (1714-1785): Christ lag in Todesbanden

offertorium
J.S. Bach (1685-1750): Concerto in G BWV 592

communie
P. Du Mage: Suite du premier ton - VI. Récit, VII. Duo

slot 
P. Du Mage: Suite du premier ton - VIII. Grand Jeu

Zondag 15 april
derde Paaszondag

Orgelmis

Vanaf 10.30u
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Ilse Barbaix startte haar muzikale studies aan de stedelijke academie voor muziek, woord en 
dans van Gentbrugge.

Op 18-jarige leeftijd vervolgde ze haar opleiding aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel, 
waar ze hobo studeerde in de klas van Paul Dombrecht en Jan Maebe, en lessen Engelse 
hoorn kreeg bij Alex van Beveren. 

In juni 2001 behaalde ze daar haar Meesterdiploma voor de moderne hobo.
In september 2003 keerde ze weer naar datzelfde conservatorium om zich te verdiepen in 
de historische uitvoeringspraktijk en studeerde er barokhobo, eveneens bij Paul Dombrecht.
Daarnaast volgde ze masterclasses en zomercursussen bij J. Van den Hauwe, H. Devilleneuve, 
E. Speller, D. Volleweber, M. Bourgue en Martin Stadler, B. Kuijken

Zowel met de gewone hobo als met barokhobo baande Ilse zich een weg in het concertleven.
Ze speelde mee met  het orkest van de Vlaamse opera, Brussels Philharmonic en is een vaste 
waarde in La Passione Kamerorkest.
Als barokhoboïste  speelt Ilse geregeld met ensemble a, Le concert d’ Anvers, Het Antwerps 
Barokorkest en verscheidene gelegenheidsensembles.
Ze werkte o.a. met volgende dirigenten en musici: R. Groslot, L. Zagrossec, M. Kagel, Marcel 
Ponseele, Korneel Bernolet,…

Ook kamermuziek ligt Ilse nauw aan het hart. Ze vormde jaren een duo met Pianiste Jozefien 
Van Parijs en was de vaste hobo van het Erasmusensemble. Voor concerten met orgel werkte 
ze samen met  Yves Senden, Katrien Mannaert en Marc Van Driessen. 

Als soliste was Ilse te horen in concerti van J.S. Bach, C.Ph. Bach, A. Vivaldi,  G. Ph. Telemann, 
T.  Albinoni en E. Goossens.
Naast de concerten in het binnenland trad Ilse ook op in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Sint-
Petersburg en Zuid-Korea.

Ilse werkt mee aan opnames , zowel voor cd-productie als voor radio en televisie.
Naast haar werk als uitvoerend musicus is Ilse verbonden als leerkracht hobo, samenspel en 
instrumentaal ensemble aan de academies voor muziek, woord en dans van Sint-Niklaas en 
Aalter.

Ilse Barbaix
Barokhobo



Ilse Barbaix 
barokhobo

Nicolas De Troyer 
titularis-organist

Voorgegaan door  
pastoor Paul Scheelen

voor de viering
J.S. Bach (1685-1750): Hobosonate in g BWV 1020

intrede
A. Marcello (1673-1747): Hoboconcerto in d - I. Andante e spiccato

na de eerste lezing: 
G.P. Telemann (1681-1767):
Sonate in G voor hobo en continuo - III. Mesto, IV. Spirituoso

na de tweede lezing: 
J.S. Bach: Sinfonia uit Cantate BWV 156

offertorium
D. Buxtehude (1637-1707): Preludium in g BuxWV 149 (orgel solo)

communie
G.P. Telemann: 
Sonate in G voor hobo en continuo - I. Cantabile, II. Vivace

slot 
W. Babell (1688-1723): Sonate IX - Largo, Presto

Zondag 22 april
vierde Paaszondag

Solistenmis

Vanaf 10.30u
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Robert Carver wordt beschouwd als de belangrijkste Schotse componist uit de 16e eeuw. Zijn 
19-stemmig motet “O bone Jesu” (ca. 1522) geldt als een meesterwerk uit de Renaissance 
muziek.  Carvers stijl kenmerkt zich door gespannen, lange crescendo’s. Die maken 
zijn polyfone vocale muziek dynamisch en boeiend.  Hij was één van de weinige Britse 
componisten van zijn tijd die sterk beïnvloed werden door de componisten van het Europese 
vasteland, hij schreef als enige een “Missa l’homme armé” (ca. 1520). Deze populaire Franse 
melodie diende als thema voor tientallen continentale missen. Carver schreef een “Missa Dum 
Sacrum Mysterium” (c. 1510), “Mass for Six Voices” (c. 1515), het motet “Gaude Glore Virginali” 
(c. 1515), “Missa Fera Pessima” (c. 1525), and “Missa Pater Creator Omnium” (1546). Daarnaast 
worden ook nog twee anonieme missen en een Magnificat aan hem toegeschreven.

Over zijn leven is weinig geweten.  Hij was een Augustijner monnik die gelieerd was aan 
de Schotse koninklijke familie.  Zijn “Missa Dum Sacrum Mysterium” werd vermoedelijk 
uitgevoerd bij de kroning van James V. Gedurende 36 jaar was hij kanunnik aan de Scone 
Abbey in Perthshire, tot deze abdij door de protestanten in juni 1559 werd platgebrand. 
Recent onderzoek geeft aan dat Carver met enkele andere monniken bij de ruïnes bleef tot 
aan zijn dood.  Er is vandaag geen zichtbaar spoor meer van de abdij of van Carvers graf. Wat 
van zijn muziek overblijft, wordt bewaard in het “Carver Choirbook” in de nationale bibliotheek 
van Schotland. De titel van de mis van vandaag grijpt terug op Genesis 37:20,33.

“Videns Jacob vestimenta Joseph, scidit vestimenta sua cum fletu, et dixit: 
Fera pessima devoravit filium meum Joseph.”

Toen Jacob de kledij van Jozef zag, verscheurde hij in tranen zijn eigen kleren en zei: 
“een vreselijk beest heeft mijn zoon Jozef verslonden”.

Missa Fera Pessima
Robert Carver (ca. 1485 - ca. 1570)
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Zondag 29 april
vijfde Paaszondag

Utopia
ensemble in residentie

Griet De Geyter, sopraan
Bart Uvyn, countertenor 
Adriaan De Koster, tenor
Lieven Termont, bariton 
Bart Vandewege, bas 

Nicolas De Troyer
titularis-organist

Voorgegaan door  
pastoor Paul Scheelen

Polyfone mis

Vanaf 10.30u
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