Koorproject voor vrouwen
Stabat Mater - Pergolesi

Organist
Marcus Bergink begeleidt het Stabat
Mater.

Audities voor de solisten
plant de dirigent in overleg met de
zangers.

De kruisiging van Jezus vanuit het
perspectief van zijn moeder, Maria.
Intens bewogen muziek voor
vrouwenkoor, orgel en solisten.

Solisten
zijn de projectkoorleden die de uitdaging
aandurven. Zij krijgen de kans om een
solopartij of een duet te zingen. Daarvoor
krijgen ze zangles bij de dirigent thuis.
Projectleden geven van te voren aan dat
ze hiervoor in aanmerking willen komen.
Bij een auditie wordt beoordeeld of dit
mogelijk is.

Kosten van deelname
Koorzangers betalen € 64,-.
De solisten betalen € 94,-.
Dit is inclusief koffie en thee.
Koorzangers zorgen zelf voor de lunch. De
bladmuziek en oefenbestanden worden
via mail verstrekt.

Concert
Zondag 15 maart 2020 16:00
Kerk Onze Lieve Vrouw ten
Hemelopneming te Renkum.
Projectkoor
In het projectkoor is plaats voor 24 tot 30
vrouwen waarvan 5 vrouwen de kans
krijgen om solo te zingen. De
projectkoorleden gaan een bereidheid
aan alle repetities bij te wonen en de
muziek thuis te studeren.
Stabat Mater
Pergolesi voltooide zijn compositie van dit
Middeleeuws-Latijnse kerklied op 17
maart 1736.
De meeste delen van dit stuk vol
prachtige harmonieën en bijzondere
chromatiek, oorspronkelijk geschreven
voor twee solostemmen, voeren we met
het gehele koor uit. Daarbij streven we
naar zo puur en zuiver mogelijke een- en
tweestemmigheid.

Dirigent Christel Gelderman
is specialist in de klank van de oude
muziek. “Wat mij drijft is de puurheid van
de oude muziek.” Als soliste richt zij zich
voornamelijk op de oude muziek van
onder andere Dufay, Praetorius en
Dowland. Zij zong in vele Bachkantates de
sopraanaria’s.
Christel studeerde koordirectie aan het
Arnhems Conservatorium en zang bij
Gerda van Zelm en Lida Dekkers.
Zij werkt sinds 1991 als dirigente met
velerlei koren. Momenteel is zij dirigent
bij de Liemers Cantorij uit Zevenaar,
Cantus Obliquus uit Nijmegen en Het
Herenakkoord uit Arnhem.
Sinds 2008 heeft zij een zangpraktijk aan
huis.

Repetities
De twee repetities zijn in de OLV kerk,
dorpstraat 1 in Renkum op zondag van
12:00 – 15:30
De data zijn: zo 23 februari en zo 8 maart
De generale repetitie met organist is op
zondag 15 maart 12.30 – 15:00 uur.
Aansluitend om 16.00 uur het concert.
Meer informatie en aanmelden
Enthousiast geworden?
Meld je aan of vraag meer informatie via
email: mail@christelgelderman.nl
of bel met dirigent Christel Gelderman:
06 40 34 81 31

Dit project is een van de projecten van

www.koorscratch.nl

Reacties van deelnemers

“Daar stond de diep bedroefde moeder,
in tranen bij het kruis,
waaraan haar zoon hing.”

Yoni: “Ik vond het heerlijke dagen, waarbij
er serieus en onder deskundige leiding
aan een uitdagend repertoire gewerkt
werd en we eindigden met een mooi
concert in een sfeervolle kerk.”

STABAT MATER – PERGOLESI

Truus Roelofs: “Ik heb weer volop
genoten. Ik geniet van jullie aanpak.”
Marielle: “Wat heb ik genoten. Vol
energie en passie leidt Christel de dag. Ik
was heel trots op het resultaat. Ook het
publiek was erg enthousiast. Voor
iedereen die twijfelt over deelname:
gewoon doen! Je krijgt muzikaal genot,
leuke mensen en veel energie.”

zondag 15 maart 2020

Catharina Havermans: “Ik heb genoten. Ik
ben verbaasd hoe snel een groep zangers
die elkaar niet kennen samengebracht
werden tot een prachtig koor. Daarnaast
was het geheel goed georganiseerd.”

repetities: zo 23 februari & zo 8 maart

koorproject voor vrouwen

Marianne Popma: “Muziek en zingen
werkt altijd verbindend, ook als je elkaar
helemaal niet kent. Het is bijzonder hoe in
een ontspannen sfeer en met veel focus
een groep mensen iets heel bijzonders
kan neerzetten!”
Marijke Campagne: “Volgende keer doe ik
zeker weer graag mee !!!!”
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