Van het Bestuur
Beste lezer,

NIEUWSBRIEF
2016-2

1986 - 2016

het
Zwols Vocaal Ensemble
bestaat 30 jaar

Post/contactadres
Stadhouderlaan 63
8016 CP Zwolle
038-460 30 57
U wilt via de email contact n.a.v.
deze Nieuwsbrief? klik hier
Repetitie
Iedere dinsdagavond
20.00-22.00 uur Kapittelzaal,
Dominicanenklooster
Assendorperstraat 29, Zwolle

De agendacommissie

Namens het bestuur van het ZVE
nodig ik u van harte uit deze tweede
digitale nieuwsbrief te lezen en te
beleven.
Het ZVE leeft toe naar het jubileumconcert op 26 november a.s. Tijdig
voor deze viering van ons 30-jarig
bestaan zal nog een nieuwsbrief uitkomen met relevante informatie.
Het programma voor het najaar van
2017 is in grote lijnen bekend. Er is
een koorreis naar Dresden en omgeving met ook zeker een presentatieconcert in Zwolle. Ook zullen we dat
programma uitvoeren in Bathmen. In
het voorjaar organiseren we een a
capella concert, maar data en locaties zijn nog onzeker. Volg ons met
plezier en tot in het volgende bulletin!
Hartelijke groet,
Jonneke Stuiver-Rubingh, voorzitter
:

Voor uw agenda
Zaterdag 26 november - 20:15 uur
Onze.Lieve Vrouwe. Basiliek Zwolle

Jubileumconcert ZVE
Het programma bestaat geheel uit
werken van Johann Sebastian Bach:

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

Het ZVE achter de schermen

* Cantate Singet dem Herrn ein
neues Lied
BWV 190
* Motet O Jesu Christ, mein’s Lebens Licht
BWV 118

‘Een concert waarbij alles soepel en
vanzelfsprekend verloopt. Zodat de
aandacht van musici en publiek volledig naar de muziek kan uitgaan.’
Aleida Bulsink is lid van de Agendacommissie van het ZVE. Achter de
schermen verzet deze commissie
veel werk zodat de muziek vervolgens centraal kan staan. Aleida vertel daarover.
lees verder

De dirigent vertelt
Harry Mooten, accordeonist en ‘de
grote grijze geitebreier’ in ‘de film
van Ome Willem’
(1981) had eerder, in 1970, een
beslissende invloed op de nog
jonge Zwollenaar
Martien Hovestad, de oprichter en
dirigent van het ZVE.
Daarom vertelt Martien dan ook
graag hoe hij met de hulp van
Harry Mooten én zijn buurman
Bach ontdekte.
lees verder

Onze organist
Organisten zijn – in tegenstelling tot
pianisten – meestal wel goed hoorbaar maar niet zichtbaar aanwezig.

* Cantate Wachet auf, ruft uns dieStimme
BWV 140
* Magnificat

BWV 243

lees verder

Een koorlid vertelt
U wilt geen Nieuwsbrief meer?
klik hier
Redactie:
Gerrit Prenger
Martien Hovestad
Roel Steenbergen
Wilt u vriend worden?
klik hier en wij informeren u over de
mogelijkheden!

De andere kant van het koor
Jan van Engelenburg, tenor in het
ZVE, ziet tijdens de repetities en uitvoeringen voortdurend de rugzijde
van de sopraandivisie. Maar soms
ziet hij het koor ook van voren. Hoe
je het ook bekijkt, Jan geniet van lidmaatschap van het koor.
lees verder

Manfred Hofsink is de vaste organist van het ZVE. Voor hem geldt
dat ook. Daarom treedt hij in deze
Nieuwsbrief voor het voetlicht. Dat
heeft een goede reden. Hij heeft
een prachtige Cd opgenomen.
Daarover vertelt hij. Lees, kijk en
vooral ... luister!
lees en luister verder

