Lauridsen Korenfestival
in het Dominicanenklooster Zwolle,
3 november 2018
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Zaterdag 3 november 2018, een bij-

vijf verhalen
zondere dag voor elke liefhebber van

Jaargang
3 nr.
VAN
DE VOORZITTER
Beste lezers,

koormuziek. Op die dag vindt het Lauridsen Korenfestival in het Dominicanenklooster in Zwolle plaats. Zes koren
uit de regio voeren werken uit van de
Amerikaanse componist Morten Lauridsen. Hij komt hiervoor speciaal naar
Zwolle. Een bijzonder festival!
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Het Zwols Vocaal Ensemble heeft de muziek
van Lauridsen al enkele keren met veel plezier gezongen. Zijn composities Sure on This
Shining Night en O Nata Lux gingen zelfs
met ons mee op concertreis!
Wat is het daarom een pracht kans om nu
met vijf andere koren samen deze muziek te
mogen uitvoeren in aanwezigheid van de
componist. Wij hopen op een uitleg van Morten Lauridsen: hoe de stukken te interpreteren, wat hij tot uitdrukking wil brengen. We
zien uit naar zijn aanmoediging en kritisch
gehoor.
Nog mooier is dat ook u op 3 november deze
masterclass en het avondconcert kunt meemaken in het Dominicanenklooster. Daarom
een nieuwsbrief volledig gewijd aan deze
speciale gelegenheid.
‘Komt dat zien en horen!’
Wij zien u graag.
Een vriendelijke groet,
Jonneke Stuiver-Rubingh

TWEE DIRIGENTEN …

MORTEN LAURIDSEN schrijft zijn muziek vaak tijdens zijn verblijf op Waldron Island,
een eilandje zonder voorzieningen: geen elektriciteit of stromend water. Maar wel stilte,
rust, water en vogels. Zo ontstaat de muziek in z’n hoofd.
DE INMIDDELS 75-JARIGE COMPONIST heeft veel onderscheidingen en prijzen ontvangen, waarvan als belangrijkste de National Medal of Arts, uitgereikt door de toenmalige president George W. Bush. Hij schrijft toegankelijke, moderne klassieke muziek
en hij deelt zijn muziek, zijn inspiratie en zijn ervaringen graag met anderen.
Nu komt hij naar Zwolle om regionale koren en muzikanten te inspireren. Overdag krijgen de deelnemende koren masterclasses van de meester zelf. Deze zijn ook toegankelijk voor belangstellenden. ’s Avonds wordt zijn muziek uitgevoerd tijdens het concert
in de prachtige Dominicanenkerk. Een unieke gebeurtenis.

Deelnemende koren:
Aquinokoor Dominicanenkerk
Kamerkoor Convocaal
Michaelscantorij Zwolle
Musica Vocalis
Overijssels Kamerkoor
Zwols Vocaal Ensemble
Zaterdag 3 november 2018

In het grootse koorwerk Lux Aeterna zijn twee
koren aan het werk, de Michaelscantorij en
het Zwols Vocaal Ensemble. Drie dirigenten
leiden de uitvoering. Twee van hen vertellen
daarover.
Martien Hovestad leidt ons door dit bijzondere
werk dat uit vijf delen bestaat. Lees hier wat
hij schrijft en neem ook vast een voorproefje
op deze prachtige muziek.
Rachel Munneke is als stagiaire actief bij het
ZVE. Zij dirigeert het derde deel uit Lux Aeterna, O Nata Lux. Dit deel wordt door twee
koren a capella gezongen. Rachel vertelt hier
wat zij in de voorbereiding heeft ervaren.

09:30 – 15:00 uur
Masterclasses voor de koorleden
U bent als belangstellende welkom!
20:00 – 22:00 uur
Concert in de Dominicanenkerk

Toegangsprijzen
Een kaartje voor het avondconcert kost € 15,-. Wilt u overdag ook (een deel van) de
Masterclass bijwonen, dan betaalt u TOTAAL € 20,-. Jongeren (t/m 18 jaar) hebben
gratis toegang door subsidie van het Hervormd Weeshuis.

WERK ACHTER DE SCHERMEN
Trieneke Wubs is Parochiesecretaris/Programmamedewerker van
Het Dominicanenklooster. Met grote betrokkenheid en enthousiasme vertelt zij wat er ‘achter de schermen’ gedaan wordt om dit
Festival tot een succes te maken. Lees hier haar verhaal.

http://www.zwolsvocaalensemble.nl/nl/page/251

SCHRIJF UW CONCERTBELEVING EENS IN ONS GASTENBOEK!

Contactadres:
Stadhouderlaan 63,
8016 CP Zwolle
038-460 30 57

U wilt geen
Nieuwsbrief
meer? Stuur
een mail.

met medewerking van
instrumentalisten

Wilt u vriend
worden? Wij
informeren u
graag over de
mogelijkheden.

Repetitie: Iedere dinsdag 20.00-22.00 uur
Kapittelzaal Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 Zwolle. U wilt graag een repetitie bijwonen? Dat kan, maar neem dan wel
eerst even contact met ons op!
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U KUNT ONS OOK MAILEN, KLIK HIER – VERGEET NIET UW EIGEN MAILADRES TE VERMELDEN

