Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn
Christelijke Oratorium Vereniging
Mecheline Rutjes (secr.)
Helmhof 30
2403 VN Alphen a/d Rijn
Tel: 0655167398
www.oratoriumkooralphen.nl
Banknummer: NL34 INGB 0004 138204

Nieuwsbrief maart 2017
Aan donateurs, oud-leden en andere belangstellenden
Beste muziekvrienden,
Met veel genoegen kijken dirigent Patrick Pranger, pianiste Jelena Popovic en alle koorleden terug op het
zaterdagmiddagconcert van 11 februari in Hazerswoude-Dorp. Het gevarieerde zangprogramma bevatte
liederen van Bach tot Fauré. Zo’n 250 bezoekers, waaronder een tiental kinderen, trotseerden de
plotseling gevallen sneeuw. Mede door de hoge opkomst werd het concert ook financieel een succes.

Concertante lezing en Herdenkingsconcert: Requiem van M. Duruflé
Op donderdag 4 mei zingt Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn onder leiding van dirigent/baritonsolist
Patrick Pranger het Herdenkingsconcert in de Alphense Adventskerk. Intussen is het een traditie dat ons
koor om het jaar het Herdenkingsconcert verzorgt. In 2015 stond het Requiem van John Rutter op het
programma. Dit jaar is opnieuw voor een 20e eeuwse compositie gekozen, namelijk het Requiem van
Maurice Duruflé (1902 – 1986). Aan dit concert werkt mezzo-sopraan Merlijn Runia mee. De Alphense
stadsorganist Simon Stelling verzorgt tijdens dit concert de instrumentale partij op het Steinmeyer-orgel.
Voorafgaand aan het concert wordt er een lezing over dit Requiem van Duruflé gegeven door koorlid
Sophia van der Wilt, op dinsdag 11 april in de Goede Herderkerk. Zij zal u vertellen over de componist en
zijn Requiem en daarbij muziekvoorbeelden op cd laten horen. Bovendien zal het koor enkele delen zingen
om u alvast kennis te laten maken met deze prachtige muziek. U bent van harte welkom!
11 april, aanvang 20 uur: Concertante lezing, Goede Herderkerk, entree € 5
4 mei, aanvang 20:45 uur: Requiem van M. Duruflé, Adventskerk, entree € 5

Workshop Podiumpresentatie
Op zaterdagochtend 25 maart organiseerde de commissie Activiteiten voor de koorleden een workshop
Podiumpresentatie. Koorregisseur Meta Stevens is op een enthousiaste wijze drie uren lang met ons aan
de slag geweest. Aanvankelijk met non-verbale oefeningen voor de hele groep. Het valt niet mee om door
elkaar te lopen en dan op een teken met veertig mensen op een rij te gaan staan of om een cirkel of een
driehoek te vormen. Daarna zingen met het hele koor en vervolgens in halve koren: Jesu meine Freude en
Cantique de Jean Racine. Met dank aan Heleen Polderman aan de piano. Met allerlei oefeningen maakte
Meta ons ervan bewust dat o.a. de focus bij het zingen, de al dan niet gezamenlijke blikrichting van de
zangers, de opstelling van het koor en het (al zingend) opkomen en afgaan van invloed zijn op de uitstraling
naar het publiek.

Concertplanning komende jaren
De muziekcommissie heeft een ambitieuze concertplanning gemaakt die
reikt tot het jaar 2022. Hier lichten we drie tipjes van de sluier op.
- Voor 18 november 2017 is de Oudshoornse kerk geboekt. Op het
programma staan: Cantate 81 van Bach, Magnificat van Zelenka en
Gloria van Vivaldi.
- Rond mei 2018 waarschijnlijk een benefietconcert in samenwerking
met onze sponsor De Knikker.
- Op 17 november 2018 hopen we de Saint Nicolas Cantata van Britten
uit te voeren.
Vriend van Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn
Donateurs, ofwel Vrienden van Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn,
die jaarlijks minstens € 50 doneren, ontvangen een vrijkaart voor
het concert van 4 mei a.s.. U kunt uw bijdrage overmaken op
Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn NL34 INGB 0004 1382 04
onder vermelding van donatie.

Met vriendelijke groet, namens Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn,
Niek Brokamp (bestuurslid en voorzitter van commissie PReSto)

Contact PReSto: Niek Brokamp. T: 0172-444189; E: penningmeester@oratoriumkooralphen.nl
Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen.

