De 3e symphonie van Mahler in de schijnwerpers
Muzieklezing door muziekdocente Karin van Tuel op woensdagavond 7 september
om 20.00 uur in de Immanuelkerk, Teullandstraat 1 in Veldhoven.
Het aantal bewonderaars is nog altijd groeiende van de muziek van Gustav Mahler, de
oostenrijkse componist van joodse afkomst [1860-1911].
Mahler wilde in een symphonie de hele wereld, het hele leven omvatten en was daarbij
niet bang zeer persoonlijke elementen in zijn muziek te verwerken. Destijds stuitte
dit op weerstand en onbegrip, maar de huidige muziekliefhebber wordt er juist door
aangesproken het diverse leven van deze wereld te horen klinken in de muziek.
In zijn 3e symphonie wilde Mahler niets minder dat het hele universum omvatten,
haar goddelijke essentie en de weerslag daarvan diep in de menselijke ziel. De
ontwikkeling van dorre materie tot levende planten, van dieren tot mensen, van
engelen tot God. In 6 delen thematiseert hij de zomer, de bloemen, de dieren, de
mensen, de engelen en de liefde. Het laatste deel is een ode aan de liefde, die alles
overwint.
Iedereen is welkom zich mee te laten voeren op de golfslag van Mahler. Uw verteller
is Karin van Tuel, muziekdocente in Heeze. Zij geeft al jaren muzieklezingen en
probeert zowel de kenner als niet-kenner op een enthousiaste manier te raken door te
luisteren naar klassieke muziek. Na een inleiding over de mens en componist Mahler
krijgt u gedeelten uit de symphonie te horen en kunt u na afloop erop reageren.
Als u zeker denkt de muziekavond bij te wonen, zou het fijn zijn uw aanmelding te
ontvangen op het mail-adres: info@oaseveldhoven.nl . Maar ook niet-aangemeld bent u
op de avond zelf van harte welkom.
Na afloop zal een vrijwillige bijdrage gevraagd worden ter bestrijding van de kosten
voor de geloofsgroep Oase, die de lezing organiseert.
In de Kersttijd zal Karin van Tuel een muzieklezing verzorgen over Kerstliederen en
liedjes; in de Paastijd over de Matteüs Passion van Bach. De data hiervan worden later
bekend gemaakt.
De muzieklezing over Mahler opent een nieuw projekt van Oase naast de maandelijkse
gebedsvieringen: “bezielingsavonden”.
Rond het thema “Zeven maal jezelf overstijgen” wordt, eveneens maandelijks, een van
de vormen van barmhartigheid belicht. De eerste avond zal zijn dinsdag 11 oktober;
de plaats zal later bekend gemaakt worden.

