
BBaarrooqquuee  MMuussiicc::  GGeeoorrgg  FFrreeddeerriicckk  HHaannddeell  

DDrr..  AAllaann  HHaaffffaa  

  

PPlleeaassee  SSIILLEENNCCEE  CCeellll  PPhhoonneess  

GGeeoorrggee  FFrreeddeerriicckk  HHaannddeell  ((11668855--11775599))  

  CCoossmmooppoolliittaann  

  BBoorrnn  iinn  GGeerrmmaannyy;;  ttrraaiinneedd  iinn  IIttaallyy;;  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  EEnnggllaanndd    

  CChhuurrcchh  OOrrggaanniisstt  

  HHaarrppssiicchhoorrddiisstt  iinn  HHaammbbuurrgg  OOppeerraa  HHoouussee  

  11771100  KKaappppeellllmmeeiisstteerr  ttoo  GGeeoorrggee  ooff  HHaannoovveerr;;  GGeeoorrggee  II  

  LLoonnddoonn  iinn  11771122  

  

MMeessssiiaahh  

  hhttttpp::////wwwwww..nnpprr..oorrgg//tteemmppllaatteess//ssttoorryy//ssttoorryy..pphhpp??ssttoorryyIIdd==888800889933  

  OOrraattoorriioo::  ssiimmiillaarr  ttoo  aann  ooppeerraa,,  bbuutt  wwiitthh  aa  ssaaccrreedd  ccoonntteenntt;;  iinncclluuddeess  oorrcchheessttrraa,,  cchhooiirr,,  aanndd  ssoollooiissttss  

  WWrriitttteenn  iinn  tthhrreeee  wweeeekkss  ffoorr  EEaasstteerr  sseeaassoonn  

  11774422::  CChhooiirr  ffrroomm  SStt..  PPaattrriicckk’’ss  CCaatthheeddrraall  iinn  DDuubblliinn  ((DDeeaann  ooff  CCaatthheeddrraall,,  JJoonnaatthhaann  SSwwiifftt))  

  RReevveennuuee  ttoo  hhoossppiittaallss  ffoorr  mmeennttaallllyy  iillll  

  SSuubbjjeecctt::  TThhee  BBiirrtthh  ooff  CChhrriisstt;;  PPaassssiioonn;;  AAfftteerrmmaatthh  aanndd  JJuuddggeemmeenntt  DDaayy  aanndd  TThhaannkkssggiivviinngg  

  

BBaarrooqquuee  AAeesstthheettiicc  aanndd  MMeessssiiaahh  

  LLiigghhtt  aanndd  SShhaaddee::  HHooww  iiss  tthhiiss  ccoonnvveeyyeedd  mmuussiiccaallllyy??  

  CChhaannggiinngg  vvoolluummee  ddrraammaattiizzeess  tteexxtt  

  CChhoorruuss  bbeeggiinnss  vviiggoorroouussllyy  ssiinnggiinngg  ““hhaalllleelluujjaahh””  

  VVoolluummee  ddrrooppss  aass  tthheeyy  ssiinngg  ““FFoorr  tthhee  LLoorrdd  GGoodd  oommnniippootteenntt  rreeiiggnneetthh””  

  VVoolluummee  ddrrooppss  mmoorree  ffoorr  sseeccttiioonn  ““TThhee  KKiinnggddoomm  ooff  tthhiiss  wwoorrlldd,,””  aass  iiff  aabboouutt  ttoo  ffaaddee    

  TToopp  vvoolluummee  ffoorr  ffiinnaall  sseeccttiioonn::  ““AAnndd  HHee  sshhaallll  rreeiiggnn  ffoorr  eevveerr  aanndd  eevveerr””  aass  mmuullttiippllee  vvooiicceess  

oovveerrllaapp,,  ccrreeaattiinngg  ccoommpplleexx  tteexxttuurree,,  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ttrruummppeettss  aanndd  ddrruummss,,  uupp  ttoo  ttrriiuummpphhaanntt  

cclliimmaaxx  

TTrraaddiittiioonn  ooff  SSttaannddiinngg  

  11774433,,  LLoonnddoonn  ppeerrffoorrmmaannccee  

  UUnncceerrttaaiinn,,  bbuutt  lleeggeenndd  hhaass  iitt  tthhaatt……  



  KKiinngg  GGeeoorrggee  IIII  wwookkee  uupp  dduurriinngg  ooppeenniinngg  cchhoorrddss  ooff  HHaalllleelluujjaahh  CChhoorruuss  aanndd  ssttoooodd  uupp  

  AAllll  hhiiss  ssuubbjjeeccttss  ssttoooodd  

OOvveerrttuurree  

  hhttttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==bbnnKK88VV33BBZZNNeeMM  

  SSiimmiillaarr  ttoo  LLuullllyy’’ss  FFrreenncchh  OOvveerrttuurree  

  SSttaarrttss  ssllooww  aanndd  mmaajjeessttiicc  

  FFoolllloowweedd  bbyy  aa  mmoorree  lliivveellyy,,  ffuuggaall  sseeccoonndd  mmoovveemmeenntt  

  ttaakkeess  aa  mmeellooddyy  aanndd  jjuuxxttaappoosseess  iitt  iinn  ddiiffffeerreenntt  kkeeyyss  

  RReettuurrnnss  ttoo  oorriiggiinnaall  kkeeyy  

RReecciittaattiivvee  

  LLiittttllee  mmeellooddiicc  iinntteerreesstt  

  SSiinnggiinngg  nnaarrrraattiivvee  

  EExxppllaaiinnss  pplloott  

  TTeexxtt::  ““HHaannddeell  uusseess  cchhoorrdd  cchhaannggee  aanndd  cchhoorrdd  sseelleeccttiioonn  aass  wweellll  aass  mmeellooddiicc  eellaabboorraattiioonn  ttoo  

aacchhiieevvee  ddrraammaattiicc  eemmpphhaassiiss  ooff  ppaarrttiiccuullaarr  wwoorrddss  oorr  pprrooppuullssiioonn  ooff  tthhee  pplloott..””  

RReecciittaattiivvee::  ““CCoommffoorrtt  yyee””  

  hhttttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==665566rr88xx88jj66jj00  

  TTeennoorr  

CCoommffoorrtt  yyee,,  ccoommffoorrtt  yyee  mmyy  ppeeooppllee,,  ssaaiitthh  yyoouurr  GGoodd..  

SSppeeaakk  yyee  ccoommffoorrttaabbllyy  ttoo  JJeerruussaalleemm,,  aanndd  ccrryy  uunnttoo  hheerr,,  tthhaatt  hheerr  wwaarrffaarree  iiss  aaccccoommpplliisshheedd,,  tthhaatt  

hheerr  iinniiqquuiittyy  iiss  ppaarrddoonneedd..  

TThhee  vvooiiccee  ooff  hhiimm  tthhaatt  ccrriieetthh  iinn  tthhee  wwiillddeerrnneessss;;  pprreeppaarree  yyee  tthhee  wwaayy  ooff  tthhee  LLoorrdd;;  mmaakkee  ssttrraaiigghhtt  

iinn  tthhee  ddeesseerrtt  aa  hhiigghhwwaayy  ffoorr  oouurr  GGoodd..  ((IIssaaiiaahh  4400::  11--33))      

AArriiaa::  AAiirr  

  hhttttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==vvCCLLUUhhVVkkCCooPPEE  

  RReevvoolluuttiioonnaarryy  iiddeeaa  iinn  EEvveerryy  VVaalllleeyy  

  SSoollooiisstt  

  DDaa  CCaappoo  ffoorrmm;;  ““ffrroomm  tthhee  hheeaadd””  oorr  ffrroomm  tthhee  bbeeggiinnnniinngg;;  RReeppeettiittiioonn  

  ““EEvv''rryy  vvaalllleeyy  sshhaallll  bbee  eexxaalltteedd,,  aanndd  eevv''rryy  mmoouuttaaiinn  aanndd  hhiillll  mmaaddee  llooww;;  tthhee  ccrrooookkeedd  ssttrraaiigghhtt  aanndd  

tthhee  rroouugghh  ppllaacceess  ppllaaiinn””  

SSttrruuccttuurree  



  RReecciittaattiivvee::  ddeevveelloopp  aann  iiddeeaa  rraappiiddllyy  

  AArriiaa::  eellaabboorraattee  aann  aassppeecctt  ooff  iiddeeaa  ddeevveellooppeedd  iinn  rreecciittaattiivvee  

  CChhoorruuss::  HHaammmmeerr  hhoommee  tthhee  mmeessssaaggee  

  TThhiiss  ppllaann  iiss  rreeppeeaatteedd  ffoouurr  ttiimmeess  bbeeffoorree  HHaannddeell  vvaarriieess  tthhee  sscchheemmee  bbyy  oommiittttiinngg,,  iinnvveerrttiinngg  oorr  

rreeppeeaattiinngg  oonnee  ooff  tthhee  tthhrreeee  bbaassiicc  eelleemmeennttss  

  DDeevveellooppss  oouurr  eexxppeeccttaattiioonnss  

HHaalllleelluujjaahh  CChhoorruuss  

  CCoonncclluuddeess  tthhee  SSeeccoonndd  SSeeccttiioonn;;  aafftteerr  tthhee  PPaassssiioonn  ooff  CChhrriisstt  

  HHaalllleelluujjaahh::  ffoorr  tthhee  LLoorrdd  GGoodd  OOmmnniippootteenntt  rreeiiggnneetthh..  ((RReevveellaattiioonn  1199::  66))  TThhee  kkiinnggddoomm  ooff  tthhiiss  

wwoorrlldd  iiss  bbeeccoommee  tthhee  kkiinnggddoomm  ooff  oouurr  LLoorrdd,,  

aanndd  ooff  HHiiss  CChhrriisstt;;  aanndd  HHee  sshhaallll  rreeiiggnn  ffoorr  eevveerr  aanndd  eevveerr..  ((RReevveellaattiioonn  1111::  1155))    KKiinngg  ooff  KKiinnggss,,  

aanndd  LLoorrdd  ooff  LLoorrddss..  ((RReevveellaattiioonn  1199::  1166))  HHaalllleelluujjaahh!!    

  hhttttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==ZZ55XXjjzz66ZZuuVVkk00  

  

““WWoorrtthhyy  iiss  tthhee  LLaammbb””  aanndd  ““AAmmeenn””  

  CCoonncclluuddiinngg  CChhoorraall  FFuugguuee  

  hhttttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==33xx22ffSSxxOOeeiijj44  

  PPrroottrraacctteedd  ““AAmmeenn””  

  AAtt  66::4400  ttoo  eenndd,,  TTrruummppeettss,,  ffuullll  cchhoorruuss,,  aanndd  ddrruummss  ggiivvee  aa  ssttrroonngg,,  ppoowweerrffuull  sseennssee  ooff  ccoommpplleettiioonn  

BBaarrooqquuee  EEffffeeccttss  ooff  MMeessssiiaahh  

  EEmmoottiioonnaalliissmm  ccoonnvveeyyeedd  bbyy::  

    iinntteennssiittyy  ooff  vvooiicceess    

  ccoommpplleexxiittyy  ooff  mmuussiicc  

  bbrraassss  aanndd  ppeerrccuussssiioonn  

  RReeppeettiittiioonn    

  ccoolloorraattuurraa  

  LLiigghhtt  aanndd  SShhaaddee  ccoonnvveeyyeedd  bbyy  rraannggee  ooff  vvoolluummee  

  SSppiirriittuuaalliittyy  aanndd  rreelliiggiioouuss  ffeerrvvoorr  ccoonnvveeyyeedd  bbyy  tthheemmee    


