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Messiah tijdens Heiligdomsvaart

De ‘opera’ Messiah van Händel vormt volgend jaar één van de hoogtepunten van de Heiligdomsvaart in
Maastricht. De opera wordt in een geënsceneerde vorm zes keer uitgevoerd in de voormalige Lambertuskerk.
Dat bleek uit de presentatie van het culturele programma, afgelopen zondag. De zevenjaarlijkse
Heiligdomsvaart wordt komend jaar van 24 mei tot en met 3 juni gehouden.
Het thema van de Heiligdomsvaart luidt ‘Doe goed en zie niet om’. Naast het religieuze programma met
vieringen, pelgrimages (onder andere een dag voor alle Limburgse parochies op 29 mei), de reliekentoningen en
de ommegang door het centrum van Maastricht, is aan de Heiligdomsvaart ook weer een uitgebreid cultureel
programma verbonden. Dit werd afgelopen zondag in Maastricht gepresenteerd.
Tijdens het Parcours - de jaarlijkse start van het theaterseizoen – werd al een voorproefje van de Messiah
gegeven. In de hal van het stadhuis gaven het ARK Symphonieorkest en het koor Lingua Musica een eerste
impressie van de voorstelling die tijdens de Heiligdomsvaart wordt gegeven. Aan de uitvoering van de Messiah
in de Lambertuskerk werkt volgend jaar een groot aantal bekende klassieke musici mee.
Veel muziek en theater
Op het cultureel programma van de Heiligdomsvaart staat nog meer theater en muziek, zoals een uitvoering van
de Griekse tragedie Alkestis door leerlingen van diverse Limburgse middelbare scholen. Het thema van de
tragedie sluit goed aan bij het thema van de Heiligdomsvaart. Het euregionaal Jeugdsymfonieorkest verzorgt
samen met het Aachener Domchor en de Domsingschule het Groot Heiligdomsvaart Concert.

Toneelgroep Maastricht en Philharmonie Zuidnederland verzorgen samen de uitvoering ‘Stabat Mater’, een
muziektheater dat als onderkop ‘Barmhartigheid volgens Pergolesi en Willems’ heeft meegekregen. De bekende
Limburgse balletdanser Joost Vrouenraets komt met zijn dansvoorstelling Vestis, die een brug wil slaan tussen
traditie en de hedendaagse samenleving. Vrouenraets heeft zich daarbij laten inspireren door het thema
‘pelgrimage’.
Buiten deze vijf bijzondere voorstellingen zijn er tijdens de Heiligdomsvaart ook tentoonstellingen in diverse
kerken en in het Bonnefantenmuseum, waar onder meer twaalf bijzondere koorkappen van Sint Servaas worden
getoond. In de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek tonen zestig kunstenaars werk rond het thema barmhartigheid.
Verder zijn er ook wandelingen en een filmvoorstelling in de open lucht. Op verschillende dagen zijn er in de
stad ook gratis muziekuitvoeringen, variërend van Maastrichtse harmonieën en fanfares tot en met een
dancefestival.
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