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Nieuwsbrief september 2019
Aan donateurs, leden, oud-leden en andere belangstellenden
Beste muziekvrienden,
Afscheid dirigent Patrick Pranger
Op 4 mei jl. dirigeerde Patrick Pranger voor het laatst ons koor bij de uitvoering van
Mozart’s Requiem in de Adventskerk. Onder zijn deskundige leiding is het koor gegroeid,
zowel in omvang als niveau. Op 7 mei is met zang en toespraken daadwerkelijk afscheid
genomen. Het was een gezellig en ontroerend samenzijn. Na vijf jaren slaat Patrick een
andere, eigen, weg in. We wensen hem daarbij veel succes.

Nieuwe dirigent André Vis
De keuze is gevallen op de jonge
veertiger André Vis. André is via een
opleiding in orgel en kerkmuziek in
aanraking met het dirigentenvak
gekomen. De studie koordirectie heeft hij
succesvol afgerond. Intussen heeft André
een ruime ervaring in het dirigeren van
grotere werken en het werken met
professionele orkesten en solisten. Hij
voelt zich thuis in menige stijlperiode,
zoals barok, romantiek en hedendaags.
Hij noemt zichzelf een “muzikale
alleseter”.
In samenspraak met de muziekcommissie zijn muziekstukken uitgezocht en twee concertdata vastgesteld
(zie verderop). De eerste repetities met André waren veelbelovend. Er wordt geconcentreerd gewerkt in
een goede sfeer. De samenwerking met pianiste Jelena Popovic verloopt prima.

Zingen doet wat met mensen!
Is het u al opgevallen? Het logo van Oratoriumkoor Alphen heeft
een upgrade ondergaan. De letters O en A zijn gebleven. De A heeft
een stevige basis gekregen en is in onze huiskleur blauw uitgevoerd,
Blauw werkt helder en is vertrouwenwekkend.
Het nieuwe logo en de folder zijn ontworpen door grafisch
ontwerpster Tabitha Vermeulen.

Sponsorkliks
Op de website van ons koor treft u het nevenstaande
logo aan van Sponsorkliks. Met SponsorKliks kunt u
een financiële bijdrage leveren aan ons koor, zonder
dat het u een cent extra kost! Hoe werkt het?
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor
elke bestelling die via SponsorKliks.com gedaan wordt. 75% van
deze commissie wordt gestort op de bankrekening van het koor. Of
u nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of u gaat via
SponsorKliks.com naar de site van Bol.com, u betaalt hetzelfde.
Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en
profiteert ons koor hier direct van! Van harte aanbevolen!

Komende concerten van Oratoriumkoor Alphen
onder leiding van André Vis
25 januari 2020, 16 uur, Midwinterconcert, Oudshoornsekerk
Klein concert met pianobegeleiding
Brahms:
Wie lieblich sind deine Wohnungen
Geistliches Lied
Mendelssohn: 1e deel Psalm 42
Verleih uns Frieden
Rutter:
This is the day
uit Requiem: Psalm 23
Mozart:
uit Vesperae solennes de Confessore: Laudate
pueri
Händel:
uit Dettingen te Deum: When Thou hadst
overcome
15 mei 2020, 20 uur, Adventskerk
Groot concert met koor, solisten en orkest
Mozart:
Vesperae solennes de Confessore (KV 339)
Exsultate Jubilate (sopraan solo)
Händel:
Dettingen te Deum (HWV 283)
Noteert u de data alvast in uw agenda?
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