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Contratenor Bart Uvyn vatte vanaf zijn 6e levensjaar zijn muzikale studies aan in de 
gemeentelijke muziekschool te Destelbergen. Hij volgde er viool en zang. Sinds 1995 zong 
hij bij het Gentse kathedraalkoor Schola Cantorum o.l.v. kanunnik Michaël Ghijs en Filip 
Martens. In 2003 vatte hij zijn zangstudies als contratenor aan in het Lemmensinstituut te 
Leuven waar hij in 2008 als ‘master in de muziek-zang’ afstudeerde bij Dina Grossberger en 
Dirk Snellings (Capilla Flamenca). Nadien specialiseerde hij verder in de oude muziek aan het 
Lemmensinstituut en aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag binnen het kader van het 
Erasmusproject. Hij kreeg er les van Peter Kooij, Michael Chance, Rita Dams en Jill Feldman. 
Verder volgde hij masterclasses bij Alexander Oliver, Zeger Vandersteene, Udo Reinemann 
en Jeannette Fischer.

Bart Uvyn concerteerde als solist o.a. in de Mattheuspassie, Johannespassie, Hohe Messe en 
verschillende cantates van Bach, de Krönungsmesse van Mozart, Messiah en Dixit Dominus 
van Händel, Te Deum van Charpentier, cantates van Vivaldi, Schütz en Zelenka. Hij nam 
ook deel aan koor- en ensembleprojecten als de Bach Academie o.l.v. Christoph Siebert en 
Philippe Herreweghe, Bl!ndman [vox], Capilla Flamenca, Psallentes, Vox Luminis, Sette Voci. 
Tevens is hij vast lid van Currende o.l.v. Erik Van Nevel en zingt hij op regelmatige basis met 
Collegium Vocale Gent o.l.v. Philippe Herreweghe. In 2010 zong Bart Uvyn de rol van Philibert 
Naturel in de opera ‘Rage d’Amours’ van Rob Zuidam o.l.v. Otto Tausk. In de nabije toekomst 
staan nog verschillende producties met Collegium Vocale en de Nederlandse Bachvereniging 
op het programma.

www.bartuvyn.be

Bart Uvyn
Contratenor



Bart Uvyn
contratenor

Nicolas De Troyer
titularis-organist

Voorgegaan door 
E.H. Hugo Dierick

intrede   
G.F. Handel (1685-1759): ‘Where’er you walk’ uit ‘Semele’, HWV 58 

na de eerste lezing: 
Gregoriaans: ‘Oculi méi semper ad Dominum 

na de tweede lezing: 
Heinrich Schutz (1585-1672): ‘O Jesu nomen dulce’, SWV 308

offertorium
J.S. Bach (1685-1750): Dies sind die heil’igen zehn Gebot, BWV 678

communie
H. Purcell (1659-1695): ‘Music for a while’ uit incidental music, Z 583

slot 
Arvo Pärt (°1935): My Heart’s in the Highlands

Zondag 4 maart
derde zondag in de veertigdagentijd

Solistenmis

Vanaf 10.30u
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Nicolas De Troyer
titularis-organist

Voorgegaan door
pastoor Paul Scheelen

Zondag 11 maart
vierde zondag in de veertigdagentijd

Orgelmis

Vanaf 10.30u
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intrede   
J.S. Bach (1685-1750): Erbarm dich mein, o Herre Gott BWV 721

na de eerste lezing   
Johann Pachelbel (1653-1706): An Wasserflüssen Babylon

na de tweede lezing   
Ferdinand Norbert Seger (1716-1782): Toccata en fuga in la klein

offertorium  
Dietrich Buxtehude (1637-1707): Passacaglia in re klein BuxWV 161

communie   
J.S. Bach: An Wasserflüssen Babylon BWV 653

slot   
J.S. Bach: Fuga in C BWV 564



Het ensemble Sospiri Ardenti specialiseert zich in de muziek van de late renaissance en vroege 
barok: een periode waarin heel wat werd gediscussieerd over de richting(en) die de muziek 
zou moeten uitgaan. De naam (letterlijk: hartstochtelijke zuchten) is afgeleid van een liedtitel 
uit Giullio Caccini’s verhandeling Le Nuove Musiche (1602). Het humanistische onderzoek naar 
het belang van de tekst tijdens de renaissance en de hartstocht voor het reciteren van deze 
tekst tijdens de vroege barok waren inspirerende factoren voor de vorming van dit ensemble. 

De leden van het ensemble zijn stuk voor stuk bezig met historische muziekpraktijken, 
en verleenden hun medewerking aan gerenommeerde ensembles zoals het Flanders 
Recorder Quartet, de American Bach Soloists, Artek, Philharmonia Baroque Orchestra, Mark 
Morris Dance Group en anderen. In 1998 werd Sospiri Ardenti de International Young Artist 
Presentation te Antwerpen. Sindsdien volgden optredens in Belgie, Nederland en de VS.

Sospiri Ardenti
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Zondag 18 maart
eerste zondag van de veertigdagentijd
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Sospiri Ardenti

Ellen Delahanty
mezzosopraan

Geert Van Gele
blokfluit

Nicolas De Troyer
organist

Voorgegaan door
pastoor Paul Scheelen

en prelaat 
John Van Rompuy

Barokmis

Vanaf 10.30u

Italiaanse barok

Corelli - Matteis - Cavalli - Frescobaldi - Cima - Mancini - Vivaldi

voor de viering
Arcangelo Corelli (1653-1713): vierde sonate uit Opus 5

intrede
Nicola Matteis (c. 1670 – 1714):  Ayre 

na de eerste lezing
Francesco Cavalli (1602-1676): O Quam Suavis

na de tweede lezing
G. Frescobaldi (1583-1643): Sonetto spirituale: Maddalena alla Croce  

offerande
G. P.  Cima (c. 1570 – 1622): Sonata in re klein uit ‘Concerti Ecclesiastici’ 

communie
Francesco Mancini (1672-1737): Delen uit sonata prima in d

slot
Antonio Vivaldi  (1678-1741):  3 delen uit de Stabat Mater 
 •  Largo ‘Stabat Mater dolorosa’ 
 •  Adagissimo ‘Cuius animam gementem’
 •  Andante ‘O quam tristis et afflicta’ 
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bij het begin van de dienst  

Pueri Hebraeorum vestimenta prosternebant in via, et clamabant dicentes: “Hosanna filio 
David, benedictus qui venit in nomine Domini”.

De kinderen van de Joden spreidden hun mantels op de weg, en riepen: “Hosanna voor de 
Zoon van David: gezegend Hij die komt in de naam des Heren”.

wanneer de priester bij de palmwijding aankomt

Hosanna Filio David: benedictus qui venit in nomine Domini.  Rex Israel: hosanna in excelsis.

Hosanna voor de Zoon van David: gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  De Koning 
van Israël: hosanna in den hoge.

wanneer we weer de kerk ingaan: processiegezangen

Pueri Hebraeorum, portantes ramos olivarum, obviaverunt Domino, clamantes et dicentes: 
“Hosanna in excelsis”.

De kinderen van de Joden droegen palmtakken, en ze liepen de Heer tegemoet terwijl ze 
riepen: “Hosanna in den hoge!”

Gloria laus et honor tibi sit, Rex Christe Redemptor: cui puerile decus prompsit Hosanna pium.
Israel es tu Rex, Davidis et inclita proles: Nomine qui in Domini, Rex benedicte, venis.

Roem, lof en eer zij U, Koning, Christus, Verlosser, voor wie de kinderschare een eerbiedig 
“Hosanna” heeft gezongen. Gij zijt de Koning van Israël, en het roemrijke geslacht van David: 
gezegende Koning, die komt in de naam van de Heer.

Ingrediente Domino in sanctam civitatem, Hebraeorum pueri resurrectionem vitae 
pronuntiantes cum ramis palmarum: “Hosanna” clamabant “in excelsis”.  Cumque audisset 
populus quod Iesus veniret Ierosolymam, exierunt obviam ei.

Toen de Heer de heilige stad binnenkwam, verkondigden de kinderen van de Joden met 
palmtakken de opstanding ten leven: “hosanna in den hoge” riepen ze.  En toen het volk 
hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, liepen ze Hem tegemoet.

offertorium    Jeanne Demessieux (1921-1968): Hosanna filio David

Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem, mortem autem crucis.  Propter quod 
et Deus exaltavit illum et dedit illi nomen quod est super omne nomen.

Christus is voor ons gehoorzaam geweest tot de dood, de dood aan het kruis.  Daarom heeft 
God Hem een naam gegeven die boven alle namen is.

communie

Pater, si non potest hic calix transire, nisi bibam illum: fiat voluntas tua.

Vader, als deze kelk niet aan Mij kan voorbijgaan zonder dat Ik hem drink, dat dan uw wil 

geschiede.

slot Felix Mendelssohn (1809-1847): Sonate opus 65 nr. 2 in do klein: I. Grave- II. Adagio
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Zondag 25 maart
Palmzondag van het lijden van de Heer

Schola Gregoriana Cantabo
ensemble in residentie

Nicolas De Troyer
titularis-organist

Voorgegaan door
pastoor Paul Scheelen

Gregoriaanse mis

Vanaf 10.30u
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Raadpleeg onze nieuwe jaarkalender indien u op de hoogte wenst te blijven van de muzikale 
invulling van de vieringen in Sint-Paulus. U vindt een exemplaar bij het verlaten van de 
kerk, op de tafel aan de uitgang Sint-Paulusstraat of aan de balie bij de uitgang Veemarkt.

U merkt dat we niet enkel de traditie van de orkestmissen hoog houden maar dat er 
elke week een boeiend muzikaal-liturgisch gebeuren is in Sint-Paulus. Er zijn niet iet 
alleen 9 orkestmissen maar ook 12 solistenmissen, 6 Gregoriaanse missen, polyfone 
missen, koormissen en de orgelmissen die onze titularis-organist virtuoos invult.

Elke maand wacht er bovendien een nieuwe brochure op u
waarin u het aanbod gedetailleerd voorgesteld vindt.

Alle informatie vindt u ook op onze website: 
www.muziekinsintpaulus.be

 
Of raadpleeg en like onze facebookpagina: 

Muziek in Sint-Paulus (www.facebook.com/MuziekInSintPaulus)

Muziek in Sint-Paulus
elke week muziek in de Antwerpse Sint-Pauluskerk
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Nicolas De Troyer
titularis-organist

Voorgegaan door
pastoor Paul Scheelen

Donderdag 29 maart
Witte Donderdag

Orgelmis

Vanaf 19.00u



In het besef dat moderne technologie 
een challenge in zich draagt, heeft 
de Sint-Paulus gemeenschap alles 
in het werk gesteld om haar heerlijk 
verklankte eeuwenoude boodschap 
wereldwijd toegankelijk te maken. 
Een hooggekwalificeerd technisch 
team (regisseur, repetent, beeldmixer, 
geluidsingenieur, 5 camera operators, 
technisch coördinator) staat in voor 
indrukwekkende opnames van de 
orkestmissen. De basisinfrastructuur, 
een mobiele live streaming studio, 
is vandaag in de kerk aanwezig. De 
recurrente personeelskosten vragen 
echter steeds om een substantiële 
inspanning.  

Livestreaming
Sint-Paulus de wereld ingestraald

Voor een mogelijke sponsor biedt het 
livestream project een reeks mooie 
returns want duizenden mensen 
vonden en vinden hun weg naar het 
webplatform muziekinsintpaulus.be

Indien u als mogelijke partner van de 
Sint-Paulusorkestmissen interesse 
heeft voor deze returns, kan u steeds 
contact opnemen met Wilfried Van den 
Brande – intendant

wilfried@muziekinsintpaulus.be
gsm 0477 572 531
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De dynamiek van Muziek in Sint-Paulus – waarin enthousiaste uitvoerders en een immer 
talrijke publieke opkomst elkaar vinden - is onlosmakelijk verbonden met de financiering 
ervan. Het grootschalige project is slechts mogelijk mits een soliede financiële onderbouw.

In eerste instantie wordt die geleverd door de aanwezigen.  Uw grote opkomst en vrije 
bijdrage is een stevige eerste stap in de financiering.  Daarnaast zorgt het ‘Steunfonds 
Muziek in Sint-Paulus’ er met haar sympathisanten, vrienden en mecenassen voor dat 
de substantiële artistieke kosten gedragen kunnen worden.   U kan aan het project 
deelnemen als:

1. Sympathisant: Met elke kleine bijdrage hoe gering ook, bestendigt u als 
sympathisant ons muzikaal-liturgische verhaal.

2. Bronzen vriend: bij een storting vanaf € 250 wordt u bronzen vriend.  
Deze storting geeft u recht op een gereserveerde plaats, op uw persoonlijke 
naam. Na de Orkestmis wordt u uitgenodigd op een ‘meet & greet’ met de 
dirigent en solisten bij een glaasje. U wordt eveneens uitgenodigd op een 
sponsorconcert.

3. Zilveren vriend: bij een storting vanaf € 500 wordt u zilveren vriend. 
Deze storting geeft u recht op 2 gereserveerde plaatsen, op uw persoonlijke 
naam. Na de Orkestmis wordt u uitgenodigd op een ‘meet- & greet’ met de 
dirigent en solisten bij een glaasje. U wordt eveneens uitgenodigd op een 
sponsorconcert. 

4. Gouden vriend: bij een storting vanaf € 1000 wordt u gouden vriend. Deze 
storting geeft u recht op 4 gereserveerde plaatsen, op uw persoonlijke naam. 
Na de Orkestmis wordt u uitgenodigd op een ‘meet- & greet’ met de dirigent 
en solisten bij een glaasje. U wordt eveneens uitgenodigd op het jaarlijkse 
sponsorconcert. 

5. Mecenas:  bij een storting vanaf € 5000 wordt u mecenas. Deze storting 
geeft u recht op 10 gereserveerde plaatsen, op uw persoonlijke naam. Na 
elke orkestmis wordt u uitgenodigd op een ‘meet & greet’ met de dirigent 
en solisten bij een glaasje.  U wordt eveneens uitgenodigd op het jaarlijkse  
sponsorconcert.  Na onderlinge afspraak kan u een beperkte vriendengroep 
uitnodigen voor een Muzikale Nocturne en rondleiding achter de schermen in 
Sint-Paulus met aansluitend receptie in de crypte. 

U kan Muziekkapel Sint-Paulus vzw steunen  op rek. IBAN BE15 3631 2226 7530

Steunfonds Artistieke Werking
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zondag 1 april
10.30u

zondag 8 april
10.30u

zondag 15 april
 10.30u

zondag 22 april
10.30u

zondag 29 april
10.30u

Orkestmis: Pasen
J. Haydn - Heiligmesse

Orgelmis
met Nicolas De Troyer, titularis-organist

Orgelmis
met Nicolas De Troyer, titularis-organist

Solistenmis
met Ilse Barbaix, barokhobo

Polyfone mis
met Utopia, ensemble in residentie

April 2018
volgende maand in Sint-Paulus
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Met dank aan onze sponsors, 
die dit muzikaal jaar mee mogelijk maken.




