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U heeft lange tijd weinig van ons vernomen.
Dat betekent niet dat we stil hebben gezeten,
integendeel.

MOZART IN ZUTPHEN

Walburgiskerk, Kerkhof 3 Zutphen

Op donderdag 11 april 2019 rondde Rachel
Munneke haar studie Masteropleiding Koordirectie af met een examenconcert. Rachel
heeft tijdens haar opleiding meermalen voor
ons koor gestaan. Veel koorleden werkten
mee aan het examenconcert, zowel binnen
ZVE-verband als in een project koor. Het was
een fantastische productie. Wat fijn dat Rachel is geslaagd met een mooi resultaat. Van
harte!

Een vriendelijke groet,
Jonneke Stuiver-Rubingh

ZWOLS VOCAAL ENSEMBLE
PARNASSUS ENSEMBLE
SOLISTEN
MOZART – GROSSE MESSE
(Mis in c klein, KV 427)
Dit concert is onderdeel van het project “Mozart in Zutphen”.
18 Koren voeren in één weekend 18 Missen uit. Lees hier meer

In deze Nieuwsbrief staan vijf bijdragen over Mozart en
(de uitvoerders van) zijn Grosse Messe. Lees hieronder.

We hebben de voorbije maanden – naast de
voorbereiding met Rachel op haar concert –
intensief gestudeerd en gerepeteerd voor
ons optreden in het kader van het project
“Mozart in Zutphen”. Een wereldpremière:
alle missen van W.A Mozart in één lang
weekend. Wij zijn trots dat wij op prime time
de Grote mis in c klein mogen uitvoeren.
Deze Nieuwsbrief is volledig gewijd aan ons
concert in Zutphen op 25 mei aanstaande.
Het Parnassus Ensemble zal met ons de uitvoering van de Grosse Messe realiseren. U
kunt lezen hoe de orkestleden zich verheugen op uw komst. Wij natuurlijk niet minder.
Komt luisteren; het is zeer de moeite waard!

zaterdag 25 mei 2019 – 20:15 uur

DE DIRIGENT VERTELT

MOZART – HEMELS?

Martien Hovestad is vol bewondering voor het meesterwerk van
Mozart: zijn Grosse Messe. Dat
merk je zeker als hij vertelt over
de ontstaansgeschiedenis en de muzikale
kenmerken van dit werk. Van het koor en
orkest en zeker ook van de solisten worden topprestaties verwacht. Lees

Roel Steenbergen, de redigeur
van alle ZVE-Nieuwsbrieven,
schrijft hoe hij al als puber werd
geraakt door muziek van Mozart. Geen wonder: er zijn immers mensen die menen dat Mozart met zijn muziek – zeker met zijn Grosse Messe –
een gooi naar de hemel doet. Lees

HET PARNASSUS ENSEMBLE
Peter van Praagh is violist van dit
professionele ensemble, dat 18
koren begeleidt! Het orkest verheugt zich op het publiek dat het
ZVE meeneemt om het koor in een andere
setting te horen en ook andere koren te
horen. Lees
JASPER VAN DER DEEN VERTELT

KAARTEN BESTELLEN?

We maken het
Wilt
u geen
je gemakkelijk
Nieuwsbrief
om Mozart te

meer?
Stuur
beleven!
dan
een
mail.
Bestel nu
hier

de kaarten
voor zaterdagavond 25 mei.

ALEIDA BULSINK VERTELT

‘Ze willen het!’ Jasper is muziekdocent op het Meander College
en vertelt vol enthousiasme dat de
jonge leden van het koor Meander
Vocaal het willen: het Ave Verum Corpus
van Mozart zingen!
Jasper zelf is sinds kort tenor 1 in het ZVE.
Hij wil het ook: thuis er in duiken om te
snappen wat Mozart wil. Want je kunt Mozarts Grote Mis niet zomaar foutloos van
blad zingen. Lees

KLIK HIER

Aleida is alt 1. Daar is ze blij
mee want Mozart hield juist
deze partij het rustigst. Met des
te meer bewondering luistert ze
daarom naar haar medezangers die het
zwaar hebben. Maar wat een prachtige
muziek! Lees

.

Johanette Zomer
sopraan

Marleen van Os
sopraan

Stefan Kennedy
tenor

Jonathan Adams
bas

STEUN HET ZVE FINANCIEEL, GRATIS – JA, DAT KAN ECHT!

http://www.zwolsvocaalensemContactadres:
ble.nl/nl/page/251 Wilt u vriend

Stadhouderlaan 63, worden? Wij
8016 CP Zwolle
informeren u
038-460 30 57
graag over de
mogelijkheden.

Wilt u geenNieuwbrief
meer ontvangen? Stuur ons
even een mail.

Repetitie: Op 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!

Schrijf uw concertbeleving
eens in ons
gastenboek.
Klik hier

Klik hier
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U KUNT ONS OOK MAILEN, KLIK HIER – VERGEET NIET UW EIGEN MAILADRES TE VERMELDEN

