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Nieuwsbrief
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Agenda 2019
Easter choral
evensong


Woensdag
20 maart
19.30 uur, strijen,
Lamberthuskerk


Zaterdag
23 maart
17.00 uur
Herv. Kerk
Oude Tonge

Vocaal Ensemble Magnificat
Wegens omstandigheden is er in 2018 maar één nieuwsbrief verschenen. In
deze editie daarom een korte terugblik op het jubileumjaar. Verschillende
uitvoeringen hebben, elk op eigen wijze, mensen geraakt en indrukken achtergelaten. Vocaal Ensemble Magnificat is ook het jaar 2019 voortvarend
begonnen met studie en ontwikkeling.
Rinus Verhage heeft vanaf de tweede helft van vorig jaar een periode van
rust genomen. Hij is tijdens laatstgehouden concerten vakkundig vervangen
door Mirjam van den Hoek. Over haar kunt u meer lezen in het interview
op blz. 2. Ook de Evensong staat onder haar leiding.

Wanneer u deze nieuwsbrief leest, onze concerten bezoekt of een reactie
geeft genieten we van uw belangstelling! We laten u zoals altijd graag
mooie muziek horen die u zal bemoedigen en verrassen.

Foto gemaakt tijdens de generale repetitie in november, Dirksland

Zingt u bas of tenor en zoekt u een koor? Welkom!
Contact: info@kamerkoormagnificat.nl of voorzitter@kamerkoormagnificat.nl (Kees Zwaan, voorzitter)
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Interim dirigent aan het woord:
Mir jam van den Hoek
Wat was voor jou de reden om Magnificat te gaan dirigeren? ‘Ik ben van de zomer gevraagd door een van de bestuursleden om tijdens het sabbatical van Rinus Magnificat
te dirigeren. Tijdens een kampeervakantie besloot ik om de
uitdaging aan te gaan, en ik ben er nog steeds erg blij mee.’
Welke partij vind je de grootste uitdaging? ‘Lastige vraag. Ik
merk dat ik doordat ik zelf ook sopraan ben, veel aandacht
besteed aan koorklank en aan zuiverheid. Ik weet hoe moeilijk het is om te mengen als je erg hoog moet zingen.’
Welk concert vond je het leukst? ‘Het concert op 10 november 2018 in Dirksland over de Eerste Wereldoorlog vond ik
erg indrukwekkend, omdat muziek en beeld afgewisseld
werden.’
Van welke muziek hou je zelf het meest? ‘Ik houd het meest
van barokmuziek. En dan met name Bach, maar ook heb ik
veel aandacht voor de ‘vergeten componisten’, zoals J.
Kuhnau, Charles Avison, en J.J. Fux.’
Hoe omschrijf jij Magnificat? ‘Het is een enthousiast koor dat gefocust is op mooie muziek maken.
Ik merk dat de leden veel willen leren en open staan voor mijn aanwijzingen.’
Wat zou je nog eens leuk vinden om te doen met het koor? ‘Ik zou het leuk vinden om een keer
een concert samen te doen met een van mijn koren en met Magnificat. En dan in een klein kerkje,
met mooie Engelse muziek.
Vanaf deze plek wil ik het koor Magnificat bedanken voor hun inzet en hun openheid om met mij
te willen werken. Ik zie uit naar de volgende concerten met deze club enthousiaste zangers. ’

2018 klinkt nog na…
Op zaterdag 17 maart 2018 heeft Magnificat mmv Eik en Linde en Wim Diepenhorst de Johannes Passion op zeer
indringende wijze uitgevoerd in de Grote Kerk van Middelharnis. Van begin tot eind werd intens gemusiceerd,
onder leiding van Rinus Verhage. De woorden ‘und meine Augen sehen Dich’ van het laatste koraal raakten een
gevoelige snaar bij alle aanwezigen.
Onder leiding van Mirjam van den Hoek sloot Magnificat de serie zomerconcerten op zaterdag 22 september in
de Nieuwe Kerk te Zierikzee af. Opnieuw klonk muziek van J.S. Bach, nu o.a. ‘Lobet den Herrn’ BWV 230, maar ook
werk van Edgar Elgar en de Deense componist Niels Gade. Het was een gevarieerd programma waarin het koor
zeer beheerst het forte en pianissimo afwisselde.
In november 2018 werd herdacht dat de ‘Big War’ 100 jaar geleden werd beëindigd. Als koor hebben we Ieper bezocht. We zagen tastbare herinneringen aan zovele soldaten, we stonden op Flanders Fields en bezochten verschillende monumenten. In de Hervormde Kerk van Dirksland hebben
we met gepaste muziek tijdens ons jaarlijks novemberconcert het einde van deze oorlog herdacht.
Bijzonder was de samenwerking met Arjen Diepenhorst van Historische Vereniging de ‘Motte’. Hij vertelde de verhalen en liet beelden zien waardoor we een idee kregen hoe vreselijk deze strijd geweest moet zijn. We lieten ons
samen met vele belangstellenden troosten en bemoedigen door muziek. Altijd weer muziek.

Schoolkoor csg Prins Maurits en Magnificat verzorgen Easter Choral Evensong
In de aanloop naar Pasen krijgt u de gelegenheid om een traditionele Choral Evensong bij te wonen in de
Hervormde Kerk van Oude Tonge. Het schoolkoor van csg Prins Maurits onder leiding van Marco van ’t
Hoff en het Vocaal Ensemble Magnificat onder leiding van Mirjam van den Hoek brengen de vaste onderdelen van een Evensong cf. the Book of Common Prayer uit 1662 ten gehore. Het thema ‘God so loved
the world’ loopt als een gouden draad door de muziek.
Het dagelijks zingen van de Evensong behoort tot de vaste taken van ieder Engels koor, verbonden aan
kerk, kathedraal of college. Vandaar dat vele (Engelse) componisten zich hebben toegelegd op het schrijven van muziek die tijdens deze muzikale dienst van Woord en Gebed kan worden gezongen. De liturgie
van de Choral Evensong is al sinds 1662 dezelfde. Ook op 23 maart in Oude Tonge zullen psalmen, twee
schriftlezingen, gevolgd door het Magnificat (lofzang
van Maria) en het Nunc Dimittis (lofzang van Simeon)
op de vaste volgorde uitgevoerd worden. Het is een
soort vesperviering, een plaats om tot rust te komen,
je hart op te halen, te mediteren. Een Evensong kent
geen preek, en is meer een zang- en bezinningsbijeenkomst van ongeveer een uur.
De muziek is in de Choral Evensong de religieuze en
artistieke voertaal. Beide koren zullen afwisselend,
maar ook samen te horen zijn. Er is veelal gekozen
voor muziek van hedendaagse componisten, zoals
bijvoorbeeld Preces and responses (het koorgebed)
van Bernhard Rose (1916 – 1996) en Nunc Dimittis
(de lofzang van Simeon) gecomponeerd door Arvo
Pärt (1935 - ). Van de Deense componist Niels W.
Gade (1817-1890) zal in het Deens het Benedictus en
Amen klinken en de compositie ‘Paske’.
U bent van harte welkom bij deze Evensong op
woensdag 20 maart in Strijen om 19.30 uur en op
zaterdag 23 maart 2019 om 17.00 uur in de Hervormde Kerk te Oude Tonge. Van de bezoeker wordt
een vrijwillige bijdrage gevraagd om de onkosten te
bestrijden.
C l u b k a s

c a m p a g n e

R a b o b a n k

Tussen 22 februari en 11 maart mogen leden van de Rabobank stemmen welke club een
bijdrage krijgt uit de Clubkas van de Rabobank. Dit jaar voor het laatst op deze manier.
Wij zijn blij met uw stem!!
Lees meer over deze actie op de site van Rabobank Het Haringvliet/sponsoring

