Bach Ensemble Arnhem zoekt zangers
Het Bach Ensemble Arnhem voert cantates uit van Johann Sebastian Bach in de context waarvoor ze
geschreven zijn: de (lutherse) kerkdienst. De koralen en bijbelse gegevens waarop de cantate is gebaseerd,
kleuren ook de rest van die kerkdienst.
We zijn dringend op zoek naar tenoren en sopranen, maar ook dragende alten en bassen zijn welkom, als de
koorklank in balans blijft. We werken op projectbasis, waardoor deelname goed te combineren valt met
andere bezigheden:
− een koorrepetitie (soms twee, als de noten meer repetitietijd vergen)
− een orkestrepetitie en korte generale repetitie
− doorloop en uitvoering in de kerkdienst
Op 30 april 2017 voeren we uit: Du Hirte Israel, höre (BWV 104) o.l.v. Pieter Endedijk
tijdbeslag:
vrijdag 21 april 19.30-22.00 uur:
koorrepetitie
vrijdag 28 april 20.45-22.00 uur:
generale repetitie
zondag 30 april 9.15-12 uur:
doorloop en aansluitend uitvoering in de kerkdienst
Voorwaarden en wijze van aanmelding
• Je kunt je aanmelden bij Monika Looijen (leden@bachcantate.nl). Je doet dan een repetitie mee en
(als je nog niet bekend bent bij de dirigent) volgt daarna een stemtest. Nadat je een cantate hebt
meegezongen, is er een evaluatie.
• Je kunt per project aangeven of je meedoet, maar dit willen we wel vroegtijdig weten om zonodig
extra koorzangers aan te trekken.
• Meezingen bij een cantate kost € 12,50. We voeren jaarlijks vier cantates uit. Als je alle vier
meezingt kost dit € 45.
Planning voor de rest van 2017
− 17 september (Cantate 25, leiding Thea)
− 29 oktober (Cantate 80, leiding Pieter)
De muzikale leiding is in handen van Pieter en Thea Endedijk. Pieter is in kerkelijk Nederland bekend als
coördinator van het Liedboek, maar is ook koordirigent met ruime ervaring. Thea is eveneens koordirigent en
heeft ruim dertig jaar ervaring met kamerkoren. Samen doen zij de koorrepetities (waardoor efficiënte
repetities mogelijk zijn, bijvoorbeeld stemrepetities). Generale en uitvoering staan afwisselend onder leiding
van Pieter of Thea.

