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Oratorium Vereniging excelleert

Advent Evensong in
Oudshoornse Kerk
ALPHEN In de Oudshoornse Kerk
wordt zondag 2 december om
15.00 uur een Advent Evensong
gehouden. De muzikale invulling
van deze dienst is grotendeels in
handen van het Roder Jongenskoor.
Dit koor bestaat uit jongens en
jonge mannen die op professionele wijze door dirigent Rintje te
Wies worden geleid in hun
streven naar opperste perfectie in
koorzang.
Engelstalige lezingen en prachtige
muziek uit de Engelse koortraditie staan centraal in deze
bijzondere kerkdienst.
En dat alles in de ambiance van de
eeuwenoude kerk aan de Rijn met
zijn bijzondere akoestiek en het
schitterende Hess-orgel, dat bij
deze gelegenheid wordt bespeeld
door Sander van den Houten. De
toegang is vrij, maar er is een
collecte na afloop waarvan de
opbrengst wordt gebruikt om de
kosten te beperken.

ALPHEN Wie op 23 november in de
Bonifatiuskerk een plaats had weten te bemachtigen, was getuige van
een excellente uitvoering van werken van Benjamin Britten, Gustav
Holst en Gerald Finzi door de Alphense Oratorium Vereniging. Een
uitvoering van hoog muzikaal niveau, met medewerking van Vrouwenkoor Colorique, drie jongenssopranen van het Haags
Matrozenkoor, organist Simon Stelling, de pianisten Laura Bos en Jelena Popovic het Nederlands Begeleidingsorkest en de uit Engeland
ingevlogen tenor Guy Cutting.

Dirigent Patrick Pranger wist niet
alleen intieme oorstrelende klanken aan zijn ensemble zangers en
spelers te ontlokken, hij wist het
publiek ook in de ban te brengen
van de magie die muziek heet. Voor
aanvang van het concert repeteerde Pranger met het publiek op twee
delen waar koor en publiek, naar
goed Engels gebruik, samen zingen. De harmonieus muzikale sfeer
voor de avond was gezet. Het programma bood, onder vakkundige
leiding van dirigent Patrick Pranger, ruim voldoende uitdaging voor
zangers en spelers waardoor het
publiek kon genieten van een muzikale uitvoering van hoog niveau.
Dirigent Patrick Pranger wist de
nauwelijks hoorbare spanning in de
zangstemmen bij opening te transformeren tot brede, indrukwekkende koorklanken. Ontroerend mooi
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waren de optredens van de drie jongenssopranen, evenals de uitvoering van het vierhandige Eclogue
for piano and strings van componist
Gerald Finzi door Bos en Popovic en
het Nederlands begeleidingsorkest.
Na de pauze volgde uitvoering van
de Saint Nicolas Cantata. Het hoog-

tepunt van de avond waarin Britten
de legenden die over het leven van
Sint Nicolaas de ronde doen, op onnavolgbare wijze van een muzikale
verhaallijn voorzag. Het publiek
luisterde ademloos naar de excellente uitvoering van het werk waar
de zangers, zowel tijdens de repeti-

ties en zeker tijdens de uitvoering,
alles van zichzelf hebben gegeven
om de uitvoering tot een succes te
maken. Dat is gelukt. Zelfs meer
dan dat; de Alphense Oratorium
Vereniging excelleerde met hun
uitvoering van de werken van Britten, Holst, en Finzi.

Ontwikkeling Castellum: meer tijd en geld
Cultuurwethouder Leo
Maat en salesmanager Castellum
Joan VandeHoek gaven dinsdag 20
november globale informatie over
de ontwikkeling van het theater
naar een multifunctioneel cultuurcentrum.
ALPHEN

Ruud Mooy
Relatief nieuw is dat deze transformatie moet passen in een integrale Cultuurvisie voor de gehele gemeente. Maat zegt hierover:
,,Gemeente, architecten, potentiële
partners en Castellum zijn druk

bezig geweest met het verzamelen
van informatie voor de toekomst
van het theater onder andere over
horeca, bioscoop en partners. Er is
een conceptontwerp voor de verbouwing opgesteld.” Maar de wethouder voegt daar direct aan toe dat
hij bezig is ,,met het formuleren van
een alomvattende culturele agenda
voor Alphen aan den Rijn met herijkte inzichten en uitspraken over
cultuur.”
SAMENHANG In een eerdere fase
werd door de destijds verantwoordelijke wethouder de mogelijkheid
genoemd de rol van multifunctio-

neel cultureel- en ontmoetingscentrum toe te dichten aan de nieuwe
bibliotheek. Wethouder Maat houdt
thans alle opties nog open: ,,De samenhang tussen de verschillende
culturele objecten en uitingen in de
hele gemeente zal een belangrijk
onderdeel vormen van de Cultuurvisie die nog in staat van wording
is.”
VEILIGHEID De ambitieuze, nog niet
uitgekristalliseerde,
doelstelling
noopt het college tot fasering: de
voorziene verbouwing van Castellum zal pas in 2020 van start gaan.
In 2019 zullen de activiteiten zich

beperken tot noodzakelijk onderhoud waardoor de veiligheid van
bezoekers en de voortgang van de
bedrijfsvoering gegarandeerd blijven.
KOSTEN De kosten voor het onderhoud in 2019 bedragen 3 miljoen
euro. 2 miljoen euro hiervoor is
gedekt binnen de post onderhoudskredieten.
Wethouder Maat zal de gemeenteraad vragen om een extra eenmalig
krediet van 1 miljoen euro voor volledig onderhoud. Over de meerkosten voor de verbouwing in 2020 kon
Maat nog niets zeggen.

ALPHEN In Theater castellum is zondag 2 december de Grote Sinterklaasshow te zien. De Fantasie
Compagnie geeft die dag twee voorstellingen van een uur: om 13.00 uur
en 16.00 uur.
De Pieten doen er zoals gewoonlijk
alles aan om de komst van de Sint
zo soepel mogelijk voor te bereiden,
maar wat doet toch die grote rode
knop daar op het toneel? Na afloop
van de voorstelling is er een afterparty in de foyer met leuke activiteiten en een meet & greet!
Voor deze kindervoorstelling werden naast de reguliere kaartverkoop honderd entreekaarten weggegeven aan gezinnen waarvoor
theaterbezoek niet vanzelfsprekend
is. Voor de Fantasie Compagnie was
het echter wel vanzelfsprekend om
dit te doen.
Stichting De Fantasie Compagnie
organiseert activiteiten voor kinderen, met als speciale aandachts-
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groep kinderen uit gezinnen die het
financieel minder hebben. Verder
tekenen zij voor de productie van

het Lokaal Sinterklaasjournaal en
organiseerden zij samen met Stichting MAX en Alphens.nl het Hallo-

ween Event 2018. Ook brengen zij
jaarlijks belangeloos een bezoek
aan Oudshoorn en Rietveld.
Voorzitter Jeroen de Nie: ,,Juist in
de Sinterklaasperiode worden gezinnen die minder te besteden hebben vaak met hun neus op de feiten
gedrukt. Om die reden hebben wij
besloten met deze actie honderd
mensen een fijne middag te bezorgen. Daarnaast hebben wij via een
lokaal goed doel ook tien gezinnen
aangeleverd gekregen waar Sint
en zijn pieten op bezoek gaan. Uiteraard nemen zij hierbij ook cadeautjes mee. Deze hebben wij door
middel van inzamelingsacties van
geld en goederen bij elkaar gekregen.”
Voor beide voorstellingen zijn nog
kaarten verkrijgbaar via de website
van het theater: www.theatercastellum.nl. Ze kosten 7,50 euro.

Samen op weg naar
kerst met Die Gouwe
Sanghers
BOSKOOP Het Regiomannenkoor
‘Die Gouwe Sanghers’ verzorgt
maandag 10 december om 20.00
uur het concert ‘Samen op weg
naar Kerst’ in de grote zaal van
het Floratheater, Parklaan 4 in
Boskoop.
Het Regiomannenkoor ‘Die
Gouwe Sanghers’, onder leiding
van Jeroen Bosman, is opgericht
in 1945. Het mannenkoor vertolkt
uiteenlopende stijlen, variërend
van profane muziek, klassieke
muziek tot eigentijdse muziek.
Aan dit concert werken organist
Aart de Kort en de in Irak geboren
sopraan Rasha Mansour mee.
Rasha zingt al vanaf haar
tienerjaren in diverse kerk- en
jeugdkoren en volgt lessen bij
zangpedagogen. Organist Aart de
Kort trad reeds vele malen op als
solist en begeleider van diverse
koren in binnen- en buitenland.
Ook als componist en improvisator is hij zeer actief.
Aart laat het publiek met zijn
spel, al dan niet in samenwerking
met de sopraan Rasha Mansour
en de mannen van DGS, genieten
van de klanken van het VARA-theaterorgel. In 1932 werden
theaterorgels voornamelijk
geplaatst in bioscopen als
begeleiding van de zogenaamde
‘stomme’ films. Tientallen jaren
werden op dit orgel radioconcerten gegeven door Cor Steyn,
Pierre Palla, Bernard Drukker en
Johan Jong. In 1975 schonk de
VARA het aan de Nederlandse
Orgelfederatie (NOF). In 2010
werd het orgel in het Floragebouw opgebouwd. Het programma van het concert omvat zowel
klassieke stukken als hedendaagse werken.
Aart de Kort begeleidt Die Gouwe
Sanghers en Rasha Mansour
behalve op het VARA-Theaterorgel ook op de vleugel.
Naast kerstliederen zullen ook
het bekende Vilja lied van Frans
Lehar en van Verdi met het koor
en orgel La Vergine degli Angeli
worden gezongen. De grote zaal
gaat open om 19.30 uur.
KAARTEN Kaarten à 12,50 euro
zijn verkrijgbaar bij Grand Café
Roos, Floratheater, Parklaan 4,
Boskoop; Nederlandse Orgel
Federatie, 0172-214730; leden
van Die Gouwe Sanghers en te
bestellen door een e-mail te
sturen naar pr.drs@kpnmail.nl
www.diegouwesanghers.com

