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Nieuwsbrief
Agenda 2014
Zaterdag 4 oktober
‘Ein Deutsches Requiem’ van J.
Brahms in de Herv. Kerk van
Middelharnis (i.s.m. COV Laudando)
Zaterdag 29 november
Advent Choral Evensong in de
Herv. Kerk van Dirksland (i.s.m.
schoolkoor van de CSG Prins
Maurits uit Middelharnis)
Zaterdag 28 maart 2015
‘Matthäus Passion’ van J.S.
Bach in de Groote Kerk van
Maassluis (i.s.m. ROV Canto di
Lode)

C o n c e r t

p zaterdag 4 oktober zal Magnificat in samenwerking met COV Laudando Ein
Deutsches Requiem van J. Brahms uitvoeren in de Hervormde Kerk van Middelharnis. De koorpartij van het requiem zal worden begeleid door vierhandig piano, met medewerking van onze vaste begeleider Wim Diepenhorst en pianist Wim
Soeters. Verder worden de solopartijen verzorgd door Marlotte van ‘t
Hoff (sopraan) en Ralph Looij (bas). Naast dit beroemde werk uit de
koorgeschiedenis zullen we nog enkele kleine werken uitvoeren. Een
van deze werken is Media Vita van Wim Diepenhorst, speciaal voor dit
concert gecomponeerd. Hieronder kunt u meer lezen over de achtergrond van het werk.
Het belooft een onvergetelijk concert te worden met een indrukwekkend en ontroerend
programma. Daarom hopen we deze mooie ervaring met u te delen op 4 oktober!
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kerk en bij boekhandel Van
der Boom. Ook via de leden van beide koren zijn kaarten te
verkrijgen.
Aanvangstijd:

20.00 uur (kerk open vanaf 19.30 uur)

Toegangsprijs:

€15,- voor volwassenen
€5,- voor kinderen t/m 12 jaar

Heeft u zin om (opnieuw) te
gaan zingen? Momenteel hebben we nog plek voor:

Kijk voor meer informatie op
onze website. Voor verdere
inlichtingen kunt u contact
opnemen met voorzitter Anneke Abrahamse (via
voorzitter@kamerkoormagnificat.nl
) of met dirigent Rinus Verhage
(via telefoonnummer 0187484704).

o k t o b e r

O

Nieuwe leden gezocht!

 2 sopranen
 1 alt
 1 (lage) bas

4

M e d i a

V i t a

-

W i m

D i e p e n h o r s t

De tekst van het speciaal voor dit concert geschreven werk is zeer oud. Het gedicht
werd oorspronkelijk toegeschreven aan een 9e-eeuwse monnik, maar dit moet een
verzinsel zijn omdat de tekst dateert van 150 jaar eerder. De op melodie gezette tekst
werd in de middeleeuwen populair als begrafenishymne en Maarten Luther maakte
een Duitse versie van de tekst en een nieuwe melodie
die in de Lutherse kerk veel werd gezongen (Mitten wir
im Leben sind). Ook de Engelse versie van de tekst (In
the midst of life) werd veel gebruikt, onder meer door
Purcell in Music for the funeral of Queen Mary (1695).
De compositie van Wim Diepenhorst is voor dit concert geschreven ter nagedachtenis
aan zijn vader Marius die dit jaar 10 jaar geleden overleed. Het is een vijfstemmig motet in de stijl van Franz Liszt en Anton Bruckner, een stijl die goed past bij Ein Deutsches
Requiem van Brahms dat op 4 oktober wordt uitgevoerd.

Website: http://www.kamerkoormagnificat.nl

Contact: voorzitter@kamerkoormagnificat.nl (Anneke Abrahamse, voorzitter) of 0187-484704 (Rinus Verhage, dirigent)

P a g i n a
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N i e u w s b ri e f

V e r s l a g

c o n c e r t 1 7 m e i : M u z i k a l e
t i j d e n s t i j l e n

r e i s

d o o r

Op zaterdag 17 mei gaf Magnificat onder leiding van Rinus Verhage een geslaagd concert in de Hervormde Kerk van Dirksland. Opvallend was de keuze van de muziek. Het concert begon en werd afgesloten met een Magnificat: de lofzang van Maria die in het bijbelboek Lukas opgetekend is. Naast deze
twee Magnificats werden er motetten uitgevoerd. Een motet is een meerstemmig vocale compositie op
een religieuze, niet-liturgische tekst die ontleend is aan de Bijbel.
Het koor bracht de muziek soms a-capella en sommige stukken met orgelbegeleiding van Wim Diepenhorst, maar altijd met
veel expressie. Waar nodig, zoals in de lofzang van Maria waar staat ‘Holy is His name’ klonk het krachtig en imposant. Maar
ook ingetogen en eerbiedig, zoals in het stuk van Bruckner over Psalm 37, liet het koor horen deze muziek aan te kunnen. Bij
dubbelkorige muziek werd een mooie balans hoorbaar tussen de partijen onderling. Ondanks dat in een motet elke partij even belangrijk wordt gevonden, bleek
de tekst goed verstaanbaar en mede dankzij het mooi verzorgde programmaboekje goed te volgen. De koorzang werd afgewisseld door korte orgelwerken die door
Wim Diepenhorst ten gehore werden gebracht.
Het koor heeft de luisteraars een geweldige muzikale reis door de tijd en door verschillende stijlen aangeboden. Een koor dat het aandurft zo veel verschillende muziekstijlen uit te voeren, en aantoont dit ook te kunnen is een verrijking voor de
culturele beleving op Flakkee.

K o o r f o t o

a a n

v e r n i e u w i n g

t o e

Al geruime tijd staat op de website een groepsfoto van de leden van Magnificat. Echter, deze koorfoto is aan vernieuwing toe:
diverse leden op de foto hebben Magnificat verlaten en andere leden hebben zich bij ons gevoegd. Daarom zijn er op 13 juni
diverse nieuwe koorfoto’s gemaakt door Meike Korteweg. Hieronder een impressie!

P a g i n a
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K o o r l i d

a a n

h e t w o o r d :
K i e v i t

Ik ben sinds 2001 lid van Magnificat.
Zoals veel zangers op Goeree Overflakkee ben ik begonnen met zingen in het
schoolkoor van de CSG ‘Prins Maurits’
uit Middelharnis. Echter… de baard
kwam in de keel en toen kon ik niet
anders dan stoppen. Ongeveer 10 jaar
daarna ben ik opnieuw met zang en
klassieke muziek in aanraking gekomen
via Vocaal Ensemble ‘One More Voice’.
Dat was een hele leuke ervaring. Met
name het uitvoeren van concerten in
kleinere bezetting bevalt me goed.

R e i n i e r

(toen nog COV
Middelharnis).
Magnificat kwam
pas in 2001 in
beeld. Naast koorlid ben ik de afgelopen 7 jaar tot
begin 2014 bij
Magnificat ook voorzitter geweest.
Ook hier heb ik veel geleerd maar in
deze rol meer op zakelijk dan op muzikaal gebied. Het hoogtepunt van
mijn voorzitterschap kan ik toch wel
het 25-jarig jubileum van Magnificat
noemen, waarvan het jubileumconcert in november 2013 plaatsvond.
Nog steeds kijken we vol tevredenheid terug op dit concert.

Echter niet voor lang want het zingen
bleef trekken en in 1998 ben ik daarom
toch weer begonnen bij COV Laudando

b i j d r a g e
b r u i l o f t
Op 29 augustus heeft een deel van de leden
van Magnificat een muzikale bijdrage geleverd bij de bruiloft van Pien Louis en Arthur
Bot in de toren van Goedereede. Na de
trouwplechtigheid verzorgde het koor een
klein concert van ongeveer 20 minuten. Hierbij waren werken te horen van Th. Weelkes,
C. Monteverdi en J.P. Sweelinck. Na afloop
gaf het bruidspaar aan onze bijdrage erg op
prijs te stellen.

Als koor is Magnificat in zijn huidige
bezetting springlevend. We zijn een
gezellig koor waar vaak ruimte is voor
humor maar waar als het nodig is,
ook heel hard wordt gestudeerd. Ik
twijfel er niet aan dat Magnificat in de
toekomst gewoon door zal gaan met
laten horen van alle schitterende
kerkmuziek die voorhanden is. Aan de
huidige koorleden, de dirigent Rinus
Verhage en het bestuur zal het zeker
niet liggen.

O v e r

O v e r d e
N i e u w s b r i e f
Ongeveer 4 keer per jaar verschijnt
er een nieuwsbrief van Vocaal Ensemble Magnificat. Hierin informeren wij u over de activiteiten van
het koor, concerten die aanstaande
zijn en verder alles waarin u als
sponsor of belangstellende geïnteresseerd zou kunnen zijn. Mocht u
dingen missen in onze nieuwsbrieven of aanvullingen hierop hebben,
dan horen wij dit graag. Voor vragen
en opmerkingen of afmelden voor
de nieuwsbrief kunt u contact opnemen via
info@kamerkoormagnificat.nl

R a b o b a n k
l e d e n a c t i e
De steun vanuit de overheid wordt
steeds verder beperkt zodat we
andere financiële bronnen moeten
vinden. Een belangrijke is de Rabobank Clubkas actie waaraan leden
van Rabobank Goeree-Overflakkee
mee kunnen doen. U kunt nog tot
22 september op ons stemmen
via https://
www.rabogoledenexclusief.nl/
rabobank-clubkas-campagne/, u
vindt ons bij V van “Vocaal Ensemble Magnificat”.

M a g n i f i c a t

H

et Vocaal Ensemble Magnificat bestaat uit 23 leden en is opgericht op 29
januari 1988. Het koor staat onder leiding van Rinus Verhage en richt zich
op vocale (kerk)muziek van (vroeg) Middeleeuwen tot hedendaags. Elk jaar in
november geven we ons eigen ‘grote’ concert in de Hervormde Kerk van Dirksland. Daarnaast zingen we ook op uitnodiging elders in de regio. Magnificat wil
voor een breed publiek op een kwalitatief hoog niveau musiceren, … zoals dat
door de componisten is bedoeld. Naast onze vaste begeleider Wim Diepenhorst
maken we, als dat nodig is, gebruik van professionele musici en barokensembles, hetgeen de echtheid van de muziek ten goede komt.

- M u s i c e r e n
z o a l s h e t
d o o r d e
c o m p o n i s t e n
i s b e d o e l d -

De repetitie van ons koor is iedere vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in
het jeugdhonk van de Exoduskerk in Sommelsdijk. Meer informatie over het koor
en de activiteiten kunt u vinden op onze website: http://
www.kamerkoormagnificat.nl

Website: http://www.kamerkoormagnificat.nl

Contact: voorzitter@kamerkoormagnificat.nl (Anneke Abrahamse, voorzitter) of 0187-484704 (Rinus Verhage, dirigent)

