
 Op weg naar Kerstmis 

Bijzonder Adventsconcert vanuit Dresden 

 

Een bijzonder concert op een bijzondere plek.  

Juist nu het moeilijk is om zelf concerten te bezoeken,  

is dit wellicht een goed alternatief.   

 

Sinds het jaar 2000 is op de avond van de 1
e
 zondag van de Advent op het ZDF – het 2

e
 Duitse 

televisienet – de uitzending te volgen van een klassiek Adventsconcert.  

De uitvoering komt uit Frauenkirche in Dresden. Op zich al een bijzondere kerk, waarover later meer.  

 
Dit jaar is het concert te volgen op zondagavond 29 november van 18.00 – 19.00 uur. Vanwege de 

huidige covid – maatregelen zal er geen publiek zijn in de kerk en is de bezetting van koor en orkest 

aangepast.  

 

De Säksische Staatskapelle Dresden onder leiding van dirigent Antonello Manacorda zal werken 

uitvoeren van Bach, Haydn, Mozart en Verdi. De Russische sopraan Aida Garifullina en de Duitse 

tenor Daniel Behle verlenen evenals het Kamerkoor van de Frauenkirche Dresden hun muzikale 

medewerking. 

Op de plaats waar de Frauenkirche nu staat, werd in de 11
e
 eeuw een kleine romaanse kerk gebouwd, 

die gewijd werd aan Maria en die daarom de ‘Onze Lieve Vrouwe’ werd genoemd.  

Na de reformatie ging de kerk over naar de lutherse gemeente van de stad en raakte het kerkgebouw in 

verval. De huidige Frauenkirche is gebouwd tussen 1725 en 1743.  

 

Tijdens het bombardement van de geallieerden op 13 en 14 februari 1945 op Dresden werd de kerk 

grotendeels verwoest.  

De geblakerde stenen van de kerk zouden 45 jaar lang op een hoop midden in de stad blijven liggen.  

Wél begon men in 1945 met het schoonmaken en nummeren van de stenen, zodat ze later de bij 

herbouw van de kerk gebruikt konden worden. Vanaf 1982 tot de val van de Berlijnse muur in 

november 1989 werd de ruïne de plaats van samenkomst voor de vredesbeweging en voor het protest 

tegen het DDR regime. Tienduizenden namen daaraan deel.  

 

Na de Wende werd in 1994 begonnen met de wederopbouw van de kerk. Met steun vanuit de hele 

wereld werd dit vredesmonument op 30 oktober 2005 weer in gebruik genomen.  

 

Op de koepel van de kerk staat een kruis dat gemaakt is door de zoon van de piloot die aan het 

bombardement in 1945 deelnam.  

 

Zo werd het symbool van verwoesting  

het symbool van verzoening.  

HvR 

 


