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Sarah Van Mol groeide op in een muzikale 
familie. Ze studeerde piano en orgel en 
ontdekte daaruit haar liefde voor zang.
In 2001 voltooide ze haar masteropleiding aan 
het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium 
van Antwerpen: zang in de klas van Bernadette 
Degelin, schriftuur in de klas van Peter Thomas. 
Masterclasses volgde ze bij Robert Alderson, 
Susan Roper, Guy de Mey en Gidon Saks.

Als soliste kan je haar regelmatig horen 
bij uitvoeringen van het ‘Stabat Mater’ van 
Pergolesi, ’The Messiah’ van Händel, de 
‘Johannes-Passion’ van Bach en het ‘Requiem’ 
van Fauré. Verder zong ze ook de ‘Matthäus-
Passion’ en het ’Weihnachtsoratorium’ van 
Bach, het ‘Requiem’ van Brahms en Vic 
Nees, het ‘Stabat Mater’ van Scarlatti en 
Dvorak, allerhande missen van Mozart en de 
rol van Juliette in de operette ‘Der Graf von 
Luxemburg’ van F. Léhar.  

Bij het ensemble Euterpe Baroque Consort, 
waar zij vaste soliste is, kan ze zich uitleven 
in werken van Monteverdi, Carissimi en 
tijdgenoten, zoals onlangs nog tijdens 
Iedereen Klassiek in Brugge.

Ze verleende haar medewerking aan tal van 
CD-opnames, o.a. met organist en vader Jan 
Van Mol. Voor het Vlaams Radio Koor zong zij 
de sopraansolo’s tijdens opnames met muziek 
van J.S. Bach, Sergej Rachmaninov en Johan 
Duijck.

Verder had zij de eer om op de begrafenis van 
o.a. koningin Fabiola, Jean-Luc Dehaene, Jos 
Ghysen, Jan Hoet & Jos Chabert te mogen 
zingen.

Sarah Van Mol
Sopraan

Als ensemblezangeres is Sarah vast 
verbonden aan het Vlaams Radiokoor en 
zingt ze regelmatig bij andere professionele 
ensembles, waaronder Collegium Vocale Gent, 
De Nederlandse Bachvereniging, Gli Angeli 
Genève, Cappella Mariana Praag, La Chapelle 
Harmonique Paris, BachPlus, Currende, 
Psallentes, Utopia, Encantar en Oltremontano. 
Dit alles in een heel uiteenlopend 
repertoire, gaande van Renaissance over  
Barok tot hedendaags. 

Ze zong onder dirigenten als Hervé Niquet, 
Phillipe Herreweghe, Jos Van Veldhoven, 
Marcus Creed, Bo Holten, Erik Van Nevel, 
Jos Van Immerseel, Kaspars Putnins, Paul 
Dombrecht, Patrick Peire, Paul Hillier,  
Yannick Nézet-Seguin, Bernard Haitink en Eric 
Whitacre.

Bo Holten schreef de sopraansolo in zijn 
compositie ‘Handle Variations with Care’ 
speciaal voor haar stem.

Met Currende en het VRK ondernam zij 
concertreizen naar Frankrijk, Italië, Duitsland, 
Israël, Tsjechië en Spanje.  Met Collegium 
Vocale trad zij op in New York, Saintes, 
Warschau en Ljubljana.
Een trip naar Canada met Psallentes zit er net 
op.

Als muziekpedagoge is zij verbonden aan 
muziekacademie van Lier.

www.sarahvanmol.be



Sarah Van Mol
sopraan

Nicolas De Troyer
titularis-organist

Voorgegaan door 
E.H. Hugo Dierick

voor de viering 
Pietro Terziani (1765-1831):  Salve, Regina

intrede
Charles Gounod (1818-1893): Le ciel a visité la terre

na de eerste lezing: 
Peter Benoit (1834-1901): Tota pulchra es

na de tweede lezing: 
Emiel Hullebroeck (1878-1965):  Lieve Vrouw der Lage Landen

offertorium
Louis-James-Alfred Lefébure-Wély (1817-1869): Offertoire

communie
Camille Saint-Saëns (1835-1921): Inviolata
Charles Gounod: Ave Maria

slot 
W.A. Mozart (1756-1791): ‘Alleluja’ uit Exsultate Jubilate

Zondag 6 mei
zesde Paaszondag

Solistenmis

Vanaf 10.30u
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In barokjaar 2018 is het niet ongepast om ook een diepe buiging te maken voor de 
componist die volgens Beethoven “de grootste componist was, van wie men nog altijd 
veel kon leren.”  Beethoven ontving aan het eind van zijn leven Händels Opera 
omnia, hem uit Londen toegezonden door harpbouwer J.A. Stumpff, en toonde zijn 
vrienden met kinderlijke blijdschap de veertig delen van dit verzamelde werk.

(Jan Caeyers, Beethoven, een biografie, Amsterdam, De Bezige Bij, 2009, p. 603)
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Wilfried Van den Brande
bas-bariton

Nicolas De Troyer
titularis-organist

Voorgegaan door
pastoor Paul Scheelen

Donderdag 10 mei
Hemelvaart van de Heer

Solistenmis

Vanaf 10.30u

voor de viering
G. F. Handel (1685-1759): 
‘The people that walked in darkness’ uit ‘Messiah’

intrede   
G.F. Handel:  ‘Where’er you walk’ uit ‘Semele’

na de eerste lezing   
G.F. Handel:  ‘With pious hearts’ uit ‘Judas Maccabaeus’

na de tweede lezing   
G.F. Handel:  ‘Vouchsafe, O Lord’ uit ‘Dettingen Te Deum’

offertorium  
G.F. Handel: uit Orgelconcerto in F op. 4 nr. 4: I. Allegro

communie   
G.F. Handel: ‘Ombra mai fu’ uit ‘Serse’

slot   
G.F. Handel:  ‘The trumpet shall sound’ uit ‘Messiah’

George Frideric Handel

een hommage
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Barokmuziek in Vlaanderen

Rubens, Van Dyck, Jordaens, onze Vlaamse barokschilders zijn alom bekend, tot in het 
buitenland toe. Maar wie kent er onze barokcomponisten? Want ook op muziekgebied 
vond de nieuwe barokstijl ingang in onze streken. Dit programma biedt een overzicht van 
instrumentale muziek uit de 17e eeuw die geklonken heeft in onze streken, geschreven door 
plaatselijke componisten. 

Ook in de 17e eeuw was Brussel een belangrijke stad. Daar resideerde de gouverneur generaal 
of landvoogd, die onze gewesten bestuurde in naam van de Habsburgse machthebbers. Door 
hun internationale contacten kwam de nieuwe stijl uit Italië sneller overgewaaid dan in andere 
steden. Dit was zeker het geval onder Leopold Willem, de muziekminnende broer van de 
Oostenrijkse keizer, die in Brussel verbleef van 1647 tot 1656. Hij bracht in zijn gevolg een hele 
privé-muziekkapel mee, met Italiaanse operazangers en instrumentalisten, onder leiding van 
de Italianen Zamponi en Finatti.

Ondertussen had Nicolaus A Kempis, organist van de Sint Michiel en Sint Goedelekerk te 
Brussel, al een reeks instrumentale sonates geschreven, die hij in de jaren 1640-50 liet 
drukken bij de Antwerpse uitgevers Phalesius. Het zijn de vroegste instrumentale werken 
in de nieuwe stijl uit onze streken. Andere componisten waren verbonden aan de Brusselse 
Hofkapel als instrumentist. Bathasar Richard was er cornetist, en schreef o.a. balletmuziek 
en een vioolsonate. Philippus Van Wichel, een violist aan het hof, schreef sonates voor 
strijkinstrumenten. En er bleef heel wat orgelmuziek bewaard van Abraham Van den 
Kerckhoven, die organist was zowel van de Hofkapel als van de St.-Katelijnekerk. 

In Antwerpen was de situatie anders. Er was geen hof, maar wel veel burgerij en rijke 
patriciërs. Deze engageerden muzikanten voor dansfeesten en huisconcerten, of namen 
hen in dienst als muziekleraar voor henzelf of hun kinderen. De muziek in Antwerpen was 
wat minder elitair, meer georiënteerd op ontspanning en het plezier om zelf te musiceren. Er 
verschenen meerdere bundels met dansmuziek, zo ook van Joannes De Haze, een Antwerps 
violist werkzaam o.a. in het milieu van theater en opera. 

Carel Rosier was Luikenaar van geboorte, werkte vooral in Bonn en als kapelmeester aan de 
Dom van Keulen. Maar hij verbleef geruime tijd in de Nederlanden, en liet in 1679 in Antwerpen 
een bundel pittige dansmuziek verschijnen ter gelegenheid van de Vrede van Utrecht: De 
Antwerpsche Vrede Vreucht. Maar zijn sonate voor Violino é Viola di gamba is dan weer een 
brok hoogstaande kamermuziek.

Ook buiten de grote steden tot op het platteland waren musici werkzaam, voornamelijk om 
dansfeesten te spelen. Sommige van hen schreven hun melodietjes op in kleine boekjes. Zo 
krijgen we een beeld welke muziek er klonk op de buiten, in agrarische milieus. 

Tenslotte zijn er de gebroeders Hacquart. Afkomstig uit Brugge, kregen zij hun muziekopleiding 
als koorknaap in hun geboortestad en Gent. Wegens de slechtere economische toestand in 
de Zuidelijke Nederlanden weken zij uit naar Amsterdam, waar ze als zelfstandig muzikant aan 
de kost kwamen. Philippus vestigde zich later in Haarlem. Van hem kennen we enkele suites 
voor viola da gamba. Carolus raakte geïntroduceerd in kringen rond het Hof in Den Haag, 
waar hij ook ging wonen. Naast een bundel Cantiones Sacrae, muziek voor viola da gamba, en 
een zangspel De Triomferende Min, behoort zijn kamermuziek voor strijkers tot het allerbeste 
wat er in die tijd door onze componisten werd voortgebracht.  
       - Piet Stryckers
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Zondag 13 mei
zevende Paaszondag

De Meid
strijktrio (z.o.z.)

An Van Laethem
barokviool

Johan Van Aken
barokviool

Piet Stryckers
viola da gamba

Bart Jacobs
klavecimbel

Nicolas De Troyer
organist

Voorgegaan door
pastoor Paul Scheelen

Homilie door
diaken Frank Morlion

Barokmis

Vanaf 10.30u

Vlaamse barok

Richard – Munninckx – Hacquaert – a Kempis – Van Wichel – Rosier

voor de viering
 •  Balthasar Richard (ca. 1600 – na 1664): ‘Ballet de l’archiduc Leopolde’
 •  F. Munninckx: Aria – Sarabande – Ballo 3 – Ballo 1
 • Carolus Hacquaert (ca. 1640-1701/2): ‘Sonata ottava a quattro’ 
(Harmonia Parnassia, op.2, Utrecht, 1686)

intrede
Nicolaus a Kempis (1600-1676): 
‘De Mey’ (uit Beiaardboek Joannes De Gruijters)
‘Symphonia 8 (2 Violini) Den lustelijcken Mey’ (opus 3, Antwerpen,1649)

na de eerste lezing
Philippus Van Wichel (1614-1675): 
‘Sonate Sexta à 3’ (Fasciculus Dulcedinis, Antwerpen, 1678)

na de tweede lezing
Nicolaus a Kempis: 
Symphonia 7 a 3 (2 Violini & Basso Violino) supra Ciaconna 
(Symphoniae … Op. 1, Antwerpen, 1644)

offertorium
Abraham Van den Kerckhoven (1619-1702): Cornetfantasia in d

communie
Carel Rosier (1640?-1725): [Sonata] Violino é Viola di gamba  
(Paris BN, Ms Rost nr LIV)

slot
Philippus Van Wichel: Sonata Quinta à 3 (duo Violini & Basso Viola)  
(Fasciculus Dulcedinis, Antwerpen, 1678)
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De Meid is een strijktrio dat – aanvankelijk als De Meid op Zolder – werd opgericht om de 
17e en 18e eeuwse volkse speelmansmuziek uit onze gewesten te herontdekken. An Van 
Laethem, Johan Van Aken en Piet Stryckers waren toen al erg actief bij diverse ensembles 
zoals het Huelgasensemble, Currende, Il Fondamento en het Paul Rans ensemble. 

Naast optredens verzorgde de groep ook opnames voor de VRT en voor de tiendelige CD-
reeks Traditionele Muziek uit Vlaanderen (EUFODA). Later verruimde het repertoire in de 
richting van de meer ernstige kunstmuziek’, met bijzondere aandacht voor barok muziek uit 
de zuidelijke Nederlanden

Klavecinist Bart Jacobs, won na zijn studie aan het Lemmensinstituut, prijzen op vier 
internationale orgelconcourssen (Brugge, Alkmaar, Amsterdam, Leeuwarden). Sinds 2012 is 
hij organist-titularis van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal te Brussel.

Het programma van vandaag, speelde De Meid voor het eerst in het museum Vleeshuis, in 
de reeks Woensdagklanken. Momenteel bereidt het ensemble een programma voor met 
kerstmuziek van Zuidnederlandse componisten uit de 17e eeuw, in samenwerking met het 
Flanders Boys Choir o.l.v. Dieter Van handenhoven. U zal dit kunnen horen op woensdag 19 
december 2018, eveneens in het museum Vleeshuis.
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De Meid
Strijktrio
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Zondag 20 mei
Hoogfeest van Pinksteren

Elise Gäbele
sopraan 1

Estelle Lefort
sopraan 2

Bart Uvyn
altus

Adriaan De Koster
tenor

Jürgen Vollens
bas

Wilfried Van den Brande
bas

Meer informatie vindt u aan de achterzijde van dit boekje.

Orkestmis

Vanaf 10.30u

Uitvoering van de H Moll Messe BWV 232

Hohe Messe

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sint-Paulus Camerata

Justin Glorieux
concertmeester

Nicolas De Troyer
titularis-organist

o.l.v. Ivo Venkov
kapelmeester

Voorgegaan door
pastoor Paul Scheelen
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Nicolas De Troyer
titularis-organist

Woorddienst
en communiedienst 
voorgegaan door  
diaken Frank Morlion

intrede
J.S. Bach (1685-1750):  Fantasia in a BWV 904

na de eerste lezing: 
Gezongen antwoordpsalm

na de tweede lezing: 
G.A. Homilius (1714-1785): Komm, heiliger Geist, Herre Gott

offertorium
J.S. Bach: Nun danket alle Gott  BWV 657

communie
G. Böhm (1661-1731): Vater unser im Himmelreich

slot 
J.S. Bach:  Fuga in Es BWV 552 (2)

Zondag 27 mei
Heilige Drie-Eenheid

Orgelmis

Vanaf 10.30u






