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het
Zwols Vocaal Ensemble
bestaat 30 jaar

Een CD winnen?
Elke Nieuwsbrief is er
een muziekvraag.
Vind het antwoord en
win een CD van het ZVE

Met trots heet ik u welkom! Met deze
eerste Nieuwsbrief gaat een langgekoesterde wens van onder meer
onze dirigent Martien Hovestad in
vervulling.
Wij vinden het belangrijk dat u zich
(meer) betrokken kunt voelen bij het
Zwols Vocaal Ensemble. Daarom
zal deze brief vier keer per jaar verschijnen.
We hopen dat u het een verrijking
vindt om meer over het koor en
onze projecten
te lezen.
In deze eerste
Nieuwsbrief is er
veel aandacht
voor ons voorjaarsproject met
concerten in mei
en juni 2016.
Ik wens u veel leesplezier.
Tot ziens bij onze concerten.
Met vriendelijke groet,
Jonneke Stuiver-Rubingh,
voorzitter

Een koorlid van het ZVE vertelt

lees verder
Noodgedwongen concerten
beluisterd
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Wat op het programma staat
Op 28 mei en 8 juni 2017 geeft het
Zwols Vocaal Ensemble twee bijzondere Voorjaarsconcerten, eerst
in Dalfsen en daarna in Zwolle.
Daarin staat de componist Heinrich
Schütz centraal.
Zijn compositie wordt omringd door
werken van drie leden van de Bachfamilie. Naast koorzang valt te ge-

nieten van fraaie instrumentele
barokmuziek, zoals uit de Cellosuites van J.S. Bach.
lees verder

De dirigent vertelt
Martien Hovestad herinnert zich
1978:
Het was mijn eerste
jaar op het conservatorium met het
hoofdvak Schoolmuziek (nu: Docent
Muziek). We kregen onder meer les
van de zeer gedreven en uiterst
zorgvuldige docent Jos Leussink.
Hij leerde ons hoe je mensen moet
laten zingen met je handen.
lees verder

Uit het ZVE: dit wilt u weten!
INGEN IN EEN
Zingen in een koor
maakt gelukkig

Als gevolg van vrij ernstige stemproblemen was ik eind oktober 2015
niet in staat om de drie gedenkwaardige uitvoeringen
van het Requiem
van Fauré mee te
zingen. Joop van
Putten, bas in het
ZVE, vertelt!

Meer dan 10 % van de Nederlanders zingt in een koor. Dat zijn 1,7
miljoen mensen. Alleen in Oostenrijk zijn nog meer mensen lid van
een zangkoor. Dat is wel frappant.

lees verder
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Muziek in de Zwolse regio
Het Zwols Vocaal Ensemble staat
midden in de samenleving. Daarom
schenken we in onze Nieuwsbrief
ook aandacht aan andere muziekgebeurtenissen in Zwolle en de Zwolse
regio. Nu aan het concert van het
Overijssels Kamerkoor – 22 mei,
Oud Avereest.
lees verder

19 april 2017- het Zwols Vocaal Ensemble
repeteert voor zijn Voorjaarsconcerten

