
BBaarrooqquuee  MMuussiicc::  HHaannddeell  aanndd  BBaacchh  

DDrr..  AAllaann  HHaaffffaa  

  

PPlleeaassee  SSIILLEENNCCEE  CCeellll  PPhhoonneess  

MMuussiicc  aanndd  tthhee  BBaarrooqquuee  

  MMuussiicc  ttrraaiillss  ootthheerr  aarrttss  iinn  tthhiiss  ppeerriioodd::  BBaarrooqquuee  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  wweellll  iinnttoo  1188
tthh

  cceennttuurryy  

  TThheeoorryy  ooff  AAffffeeccttss  

  BBaacchh  aanndd  HHaannddeell’’ss  DD  MMaajjoorr  ttrruummppeett  ppiieecceess  eevvookkeedd  vviiccttoorriioouuss  mmaarrttiiaall  rreessppoonnsseess  

  TThheeaattrriiccaalliittyy  ooff  AArrcchhiitteeccttuurree  mmiirrrroorreedd  bbyy  ggrreeaatteerr  ccoommpplleexxiittyy  ooff  mmuussiicc  aass  ppaarrtt  ooff  rreelliiggiioouuss  

rriittuuaall  

  MMuussiicc  aass  eemmoottiioonnaall  eexxpprreessssiioonn  iinn  PPrrootteessttaanntt  cchhuurrcchh  

  

  

BBaarrooqquuee  AAeesstthheettiicc  

  SSoouugghhtt  ttoo  ccaappttuurree  aann  eemmoottiioonnaall  mmoooodd  iinn  aann  oobbjjeeccttiivvee  mmaannnneerr  

  MMuussiicciiaannss  sseeeekk  eemmoottiioonnaall  ddeettaacchhmmeenntt  

  GGooaall  iiss  ttoo  eevvookkee  aann  eemmoottiioonnaall  rreessppoonnssee  iinn  lliisstteenneerr  

  EEaacchh  ppiieeccee  ooff  mmoovveemmeenntt  tteennddss  ttoo  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  oonnee  eemmoottiioonn  

JJoohhaannnn  SSeebbaassttiiaann  BBaacchh  ((11668855--11775500))  

  BBrroouugghhtt  ccoonnttrraappuunnttaall  ssttyyllee  ooff  mmuussiicc  ttoo  iittss  ccuullmmiinnaattiioonn  

  SSeerrvveedd  aass  aa  LLuutthheerraann  CChhuurrcchh  mmuussiicciiaann  

  MMuussiicciiaann  iinn  vvaarriioouuss  ccoouurrttss  

  GGiivveess  eexxpprreessssiioonn  ttoo  ppoowweerrffuull  ssppiirriittuuaall  ccoonnvviiccttiioonnss  iinn  MMuussiicc  

  

  

OOvveerrvviieeww  ooff  SSiiggnniiffiiccaanntt  WWoorrkkss  

  MMaassss  iinn  BB  MMiinnoorr  

  TThhee  AArrtt  ooff  FFuugguuee  

  SStt..  MMaatttthheeww  PPaassssiioonn  

  SStt..  JJoohhnn  PPaassssiioonn  

  BBrraannddeennbbuurrgg  CCoonncceerrttooss  



  WWeellll--TTeemmppeerreedd  CCllaavviieerr  

  TTooccccaattaa  aanndd  FFuugguuee  iinn  DD  MMiinnoorr  

  GGoollddbbeerrgg  VVaarriiaattiioonnss  

  CChhrriissttmmaass  OOrraattoorriioo  

  

BBrraannddeennbbuurrgg  CCoonncceerrttoo,,  NNuummbbeerr  66  iinn  BB  ffllaatt  MMaajjoorr  

  SSiixx  ccoonncceerrttss  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  iinnssttrruummeennttss,,  11772211  

  PPrreesseenntteedd  ttoo  MMaarrggrraavvee  ooff  BBrraannddeennbbuurrgg,,  wwhhoo  nneevveerr  ppaaiidd  oorr  tthhaannkkeedd  BBaacchh  

  NNaammee  wwaass  ggiivveenn  115500  yyeeaarrss  llaatteerr  bbyy  aa  BBaacchh  bbiiooggrraapphheerr  aanndd  iitt  ssttuucckk  

  BBaacchh  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  aauuddiittiioonniinngg  ffoorr  aa  jjoobb  iinn  BBeerrlliinn  

  

HHiigghhlliigghhttss  ooff  BBrraannddeennbbuurrgg  CCoonncceerrttoo  

  VViirrttuuoossoo  ssoollooss::  CCoonncceerrttoo  NNoo..  22,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  hhaass  tthhee  ttrruummppeetteerr  ppllaayy  hhiigghh  fflloouurriisshheess..  NNoo..  44  

aalllloowwss  tthhee  ssoolloo  vviioolliinn  ttoo  ssooaarr..  

  BBuutt  ffoorr  tthhee  CCoonncceerrttoo  NNoo..  55  hhee  hhaadd  aa  rreeaall  iinnssppiirraattiioonn..  HHee  sswwiittcchheedd  ttoo  hhaarrppssiicchhoorrdd,,  ggaavvee  iitt  aa  

kknnoocckk--oouutt  ppaarrtt  aanndd,,  iinn  tthhee  pprroocceessss,,  iinnvveenntteedd  tthhee  mmooddeerrnn  kkeeyybbooaarrdd  ccoonncceerrttoo..    

  TThhee  SSiixxtthh  iiss  aallssoo  uunniiqquuee  iinn  tthhee  sseett  bbeeccaauussee  BBaacchh  oommiitttteedd  tthhee  vviioolliinnss  ffrroomm  tthhee  eennsseemmbbllee;;  tthhee  

vviioollaass  ttaakkee  tthhee  hhiigghheesstt  ssttrriinngg  ppaarrtt..  AAllll  ssiixx  BBrraannddeennbbuurrgg  CCoonncceerrttooss  rreevveeaall  tthhee  eebbuulllliieenntt  ssiiddee  

ooff  BBaacchh,,  aanndd  tthheeyy''rree  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  wweellccoommee  ggiiffttss  hhee  lleefftt  uuss..    

SStt..  MMaatttthheeww  PPaassssiioonn,,  CChhoorraallee  

  OO  HHaauupptt  vvoollll  BBlluutt  uunndd  WWuunnddeenn,,  

VVoollll  SScchhmmeerrzz  uunndd  vvoolllleerr  HHoohhnn,,  

OO  HHaauupptt,,  zzuumm  SSppootttt  ggeebbuunnddeenn  

MMiitt  eeiinneerr  DDoorrnneennkkrroonn;;  

OO  HHaauupptt,,  ssoonnsstt  sscchhöönn  ggeezziieerreett  

MMiitt  hhööcchhsstteerr  EEhhrr''  uunndd  ZZiieerr,,  

JJeettzztt  aabbeerr  hhööcchhsstt  sscchhiimmppffiieerreett::  

GGeeggrrüüßßeett  sseeii''sstt  dduu  mmiirr  

  OO  HHeeaadd  ffuullll  ooff  bblloooodd  aanndd  wwoouunnddss,,  

ffuullll  ooff  ppaaiinn  aanndd  ffuullll  ooff  ddeerriissiioonn,,  

OO  HHeeaadd,,  iinn  mmoocckkeerryy  bboouunndd  

wwiitthh  aa  ccrroowwnn  ooff  tthhoorrnnss,,  

OO  HHeeaadd,,oonnccee  bbeeaauuttiiffuullllyy  aaddoorrnneedd  

wwiitthh  tthhee  mmoosstt  hhoonnoouurr  aanndd  aaddoorrnnmmeenntt,,  

bbuutt  nnooww  mmoosstt  ddiisshhoonnoouurreedd::  

lleett  mmee  ggrreeeett  yyoouu!!    

  



  DDuu  eeddlleess  AAnnggeessiicchhttee,,  

DDaavvoorr  ssoonnsstt  sscchhrriicckktt  uunndd  sscchheeuutt  

DDaass  ggrrooßßee  WWeellttggeewwiicchhttee,,  

WWiiee  bbiisstt  dduu  ssoo  bbeessppeeiitt!!  

WWiiee  bbiisstt  dduu  ssoo  eerrbblleeiicchheett!!  

WWeerr  hhaatt  ddeeiinn  AAuuggeennlliicchhtt,,  

DDeemm  ssoonnsstt  kkeeiinn  LLiicchhtt  nniicchhtt  gglleeiicchheett,,  

SSoo  sscchhäännddlliicchh  zzuuggeerriicchhtt''tt??    

  YYoouu  nnoobbllee  ccoouunntteennaannccee,,  

bbeeffoorree  wwhhiicchh  oonnccee  sshhrriinnkkss  aanndd  ccoowweerrss  

tthhee  ggrreeaatt  mmiigghhtt  ooff  tthhee  wwoorrlldd,,  

hhooww  yyoouu  aarree  ssppaatt  uuppoonn!!  

HHooww  yyoouu  aarree  ttuurrnneedd  ppaalllliidd!!  

WWhhoo  hhaass  ttrreeaatteedd  tthhoossee  eeyyeess  

ttoo  wwhhiicchh  nnoo  lliigghhtt  iiss  ccoommppaarraabbllee  

ssoo  sshhaammeeffuullllyy??    

CCaannttaattaa  NNoo..  114477  

  WWrriitttteenn  ffoorr  VViissiittaattiioonn  ooff  VViirrggiinn  MMaarryy  

  1100  MMoovveemmeennttss  

  CCoommmmoonn  iinn  wweeddddiinnggss  ttooddaayy  

  JJoohhaannnn  SScchhoopp,,  vviioolliinniisstt  aanndd  ccoommppoosseerr;;  BBaacchh  hhaarrmmoonniizzeedd  aanndd  oorrcchheessttrraatteedd  

  

  

JJeessuuss  bblleeiibbeett  mmeeiinnee  FFrreeuuddee,,  

MMeeiinneess  HHeerrzzeennss  TTrroosstt  uunndd  SSaafftt,,  

JJeessuuss  wweehhrreett  aalllleemm  LLeeiiddee,,  

EErr  iisstt  mmeeiinneess  LLeebbeennss  KKrraafftt,,  

MMeeiinneerr  AAuuggeenn  LLuusstt  uunndd  SSoonnnnee,,  

MMeeiinneerr  SSeeeellee  SScchhaattzz  uunndd  WWoonnnnee;;  

DDaarruumm  llaassss''  iicchh  JJeessuumm  nniicchhtt  

AAuuss  ddeemm  HHeerrzzeenn  uunndd  GGeessiicchhtt..  

JJeessuu,,  jjooyy  ooff  mmaann''ss  ddeessiirriinngg,,  

HHoollyy  WWiissddoomm,,  LLoovvee  mmoosstt  bbrriigghhtt;;  

DDrraawwnn  bbyy  TThheeee,,  oouurr  ssoouullss,,  aassppiirriinngg,,  

SSooaarr  ttoo  uunnccrreeaatteedd  lliigghhtt..  

WWoorrdd  ooff  GGoodd,,  oouurr  fflleesshh  tthhaatt  ffaasshhiioonn''dd,,  

WWiitthh  tthhee  ffiirree  ooff  lliiffee  iimmppaassssiioonn''dd,,  

SSttrriivviinngg  ssttiillll  ttoo  ttrruutthh  uunnkknnoowwnn,,  

SSooaarriinngg,,  ddyyiinngg,,  rroouunndd  TThhyy  tthhrroonnee..  

SSuummmmaarryy  

  BBaarrooqquuee  MMuussiicc  ggaavvee  eexxpprreessssiioonn  ttoo  ssppiirriittuuaall  eemmoottiioonn  iinn  PPrrootteessttaanntt  ttrraaddiittiioonn  wwhheerree  vviissuuaall  



rriittuuaallss  wweerree  ddeeeemmpphhaassiizzeedd  

  EExxtteennddss  ppoollyypphhoonniicc  mmuussiicc  ooff  MMeeddiieevvaall  eerraa  bbyy  aaddddiinngg  ggrreeaatteerr  iinnssttrruummeennttaall  ccoommpplleexxiittyy  

  MMeett  tthhee  ddeemmaanndd  ffoorr  ssaaccrreedd  mmuussiicc  

  IImmppoorrttaanntt  aass  aa  ccoonnttrraasstt  ttoo  EEnnlliigghhtteennmmeenntt  RRaattiioonnaalliissmm  aanndd  DDeeiissmm  

  

  


