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Nieuwsbrief
Agenda 2016
Zaterdag 3 september
16.00 uur
Zierikzee, Nieuwe Kerk :

Zomerconcert
Toegang vrij, bijdrage voor de
onkosten is welkom!

Zaterdag 12 november
20.00 uur
Dirksland, Hervormde
kerk

S ta r t

n i e u w

s e i z o e n

Vocaal ensemble Magnificat start na de zomer met enkele nieuwe leden en mist
ook vertrouwde stemmen. Met elkaar hopen we weer een mooi muzikaal seizoen te beleven.
We beginnen met de uitvoering in Zierikzee. Twee complete koorwerken staan
op het programma, wat veel inspanning vraagt van dirigent, koor en organist.
Het is toch beide keren een half uur achter elkaar concentreren en muzikaal
presteren. Wij als koorleden ervaren het zingen van deze stukken als een uitdaging die we met elkaar aangaan. Onder leiding van onze vakkundige dirigent
Rinus Verhage verwachten we deze muziek te laten klinken zoals de componist
het bedoeld heeft.
Op 12 november hopen we te zingen in Dirksland. Het thema is dan ‘Corners’ en
in de muziekkeuze zullen we u muziek uit gevarieerde invalshoeken laten horen.
Voor meer informatie : www.kamerkoormagnificat.nl

Corners
novemberconcert met muziek van
alle kanten

18 maart 2017
Choral evensong
Mmv schoolkoor pm

T e r u g b l i k :
Z i n g e n b i j e e n j a r i g
o r g e l
Zingen voor iemand die jarig is doen we allemaal wel eens. Vocaal ensemble Magnificat zong op 28 mei j.l. bij een orgel dat zijn vijftigste verjaardag
vierde. Het orgel in de Hervormde Kerk in Oude Tonge is geplaatst nadat de
restauratie van het gebouw was voltooid. Tijdens de Watersnoodramp van
1953 is de kerk ernstig beschadigd en het herstel heeft veel tijd in beslag
genomen. De heer Wim Visser vertelde over de manier waarop de keuze
voor dit Frobeniusorgel tot stand is gekomen en las voor uit notulen van
diverse vergaderingen. Niet zonder discussie, maar uiteindelijk naar ieders
tevredenheid werd in 1966 dit orgel geplaatst, gebouwd in Denemarken.
Over de klank vertelde de heer Visser dat het orgel in Oude Tonge milder klinkt dan andere orgels uit de neobarokke periode.
Deze milde klank wordt veroorzaakt door het feit dat de orgelpijpen binnenin het orgel gedraaid zijn. De klank komt eerst in de
orgelkast en komt gemengd in de kerkruimte. Het muzikale verjaardagsfeest werd onder anderen bijgewoond door Arie J. Keizer. Hij was indertijd een van de eerste organisten die het instrument bespeelde. Magnificat bracht ter ere van deze musicus
het stuk ‘Luthers Avondgebed’ van zijn hand ten gehore.
Contact: info@kamerkoormagnificat.nl of voorzitter@kamerkoormagnificat.nl (Anneke Abrahamse, voorzitter) of 0187-484704 (Rinus Verhage, dirigent)
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S l o t z o m e r c o n c e r t e n Z i e r i k z e e
N i e u w e K e r k 3 s e p t e m b e r 1 6 . 0 0 u u r
In de Nieuwe Kerk te Zierikzee is deze zomer door verschillende musici op zaterdagmiddag een concert gegeven. Deze
zomerserie wordt afgesloten door Vocaal ensemble Magnificat. Vorig jaar heeft het koor in deze kerk voor het eerst het
openingsdeel van ‘Lux Aeterna’ van Morten Lauridsen uitgevoerd, wat door het publiek bijzonder werd gewaardeerd. Dit
jaar staat het complete stuk op het programma. Morten Lauridsen is in 1943 Amerika geboren als zoon van Deense immigranten en is sinds 1972 hoogleraar compositie aan de University of Southern California (Thornton School of Music).
Dit koorwerk bestaat uit 5 delen, waarin het licht centraal staat. Het eerste en laatste deel zijn genomen uit het klassieke
Requiem. In het vijfde deel klinkt onder ander het ’Agnus dei’ (Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt). Opvallend is in het eerste deel ‘Lux perpetua’, waar het koor in canon zingt over het eeuwige licht. In het tweede en derde deel
wordt gezongen over het licht dat ontstoken werd in de duisternis, waarmee de geboorte van Christus wordt bedoeld. In
het vierde deel wordt gesmeekt om de komst van de Heilige Geest.
Lauridsen heeft zelf over deze compositie geschreven: ‘Lux Aeterna is een intiem werk van stille sereniteit gecentreerd
rond een universeel symbool van hoop, geruststelling, goedheid en schittering’.
Magnificat zal ook het bekende ‘Jesu meine Freude’ van Johan Sebastian Bach uitvoeren. Het is een motet over verschillende teksten uit Romeinen 8, die in afwijkende volgorde voorbijkomen. ‘Jesu, meine Freude’ was een destijds zeer populair protestants kerklied, dat in 1653 werd gepubliceerd op een tekst van Johann Franck en een melodie van Johann
Crüger. Het motet telt elf delen. De oneven nummers zijn afgeleid van genoemd kerklied, de even nummers komen uit de
Bijbeltekst. Op internet is veel informatie te vinden over de opbouw van dit stuk. De heer Eduard van Hengel geeft een
uitgebreide beschrijving die u kunt lezen via deze link: https://eduardvh.home.xs4all.nl/
Wim Diepenhorst zal het koor begeleiden en soleren op het orgel.

‘ J e s u

M e i n e

F r e u d e ’

b e z i n g t

a n t i t h e s e

Fleisch/Tod/Sünde tegenover Geist/Leben/Gerechtigkeit wordt uitgewerkt:
Deel 2 (stelling:) er is niets te vrezen ('verdoemelijks') voor wie de geest volgt.
Deel 4 (fundering:) want de Geest maakt levend en verlost van de dood.
Deel 6 (toepassing, centrale these:) gij leeft niet naar het vlees, maar naar de geest
Deel 8 (conclusie 1) dus uw lichaam sterft wel, maar uw geest blijft levend
Deel 10 (conclusie 2) en bovendien zal uw lichaam weer tot leven worden gewekt.
Tegenover dit dogmatisch-rechtlijnige onsterfelijkheidsbewijs uit de kerkelijke traditie stelt Bach de - in zijn tijd tamelijk
hedendaagse - liedtekst waarin de gelovige zijn individuele gevoelens tot uitdrukking brengt:
Deel 1 het verlangen naar Jezus;
Delen 3&5 Hij biedt geborgenheid tegen vijanden, Satan, hel en zonde; tgov de razende wereld zingt de gelovige, in alle
rust;
Delen 7&9 afwending van alle wereldse rijkdom en pracht, zij worden in slaap gezongen;
Deel 11 het verlangen (1) beloond, de verwachting vervuld, Jezus treedt binnen.
Beide tekstsferen behandelen dus de spanning tussen het tijdelijke en het eeuwige, het vergankelijke en het onvergankelijke, lichaam en geest.

C l u b k a s c a m p a g n e R a b o b a n k
Vocaal ensemble Magnificat uit Sommelsdijk heeft opnieuw een plaats gekregen in de lijst
van clubs die een bijdrage voor de kas kunnen verwachten van de Rabobank.
Leden van Rabobank Het Haringvliet bepalen welke clubs een bijdrage voor de clubkas
krijgen. Tussen 1 en 30 september kunnen zij stemmen op de clubs, die meedoen aan de
Clubkas Campagne. Rond 1 september ontvangen zij hiervoor een persoonlijke stemcode
in de brievenbus. In 2015 heeft deze actie onze kas 170 euro opgeleverd!
Mogen we weer op uw stem rekenen ?

