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Gospelimpuls 

Zaterdag 29 oktober 2022 in de Boogkerk in Amersfoort Festival voor gospelkoren. 
 

Laat je inspireren door andere gospelkoren, verzorg zelf een spetterend optreden en geniet van een leuke workshop met je 
hele koor. Een dag vol gospelmuziek! Een dag zingen en swingen, praise and worship.  

 

Van 09.30 tot 16.30 uur, Boogkerk Watersteeg 2 3824EM Amersfoort  
 

Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden. Geef je op: regiowest@kczb.nl  
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Concert Cantamus Alati 
Op uitnodiging van de secretaris van de Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella mocht ik op 8 april 2022 de uitvoering 
van de Matthäus Passion van Bach bij wonen. De uitvoering van de Matthäus werd door het 64 jaar oude koor Cantarella 

om 19.30 uur in de Franciscus en Clare kerk (Raamstraatkerk) in Delft gehouden.  
 

De medewerkenden waren Thomas de Bruin evangelist- Bram Trouwborst Christus- Elvira Beekhuizen Sopraan- Franske 

van der Wiel Mezzo- Paula Tenor- Gulian van Nierop Bas- Eric Koevoets Continuo- Ivanka Neeleman Viola da gamba De 
begeleiding werd verzorgt door het Hollands Symfonie Orkest en het geheel stond onder leiding van de dirigent Dennis 

Broeders Vermeld moet nog worden dat ook het Delfts Kinderkoor enkele koralen, heel verdienstelijk, mee mocht zingen.  
 

Ja, De Matthäus Passion vlak voor Paasfeest, het lijdensverhaal, wie kent het niet. Maar 
het is altijd weer boeiend en aangrijpend om het steeds weer te mogen beluisteren of om 

het mee te zingen. Voorzitter Kees Smilde zei het in zijn openingswoord, fijn dat we na 2 

jaar weer live van dit prachtige werk mogen genieten. Nou, genieten hebben alle mensen 
in de bom volle kerk gedaan, wat tot uiting kwam aan het slot van de uitvoering, door een 

langdurig, wel verdient applaus. Ik wil het bestuur bedanken voor de uitnodiging en wens 
het koor en hun dirigent nog vele jaren zangplezier toe. Siep Eisenga 

 

 

Concert Cantamus Alati 
Concert Cantamus Alati 19 maart 2022 Het concert, zou eigenlijk in juni 2020 plaats 
hebben gevonden, maar door de coronamaatregelen niet doorgegaan. Het thema van het 

concert is “Vrede en Hoop”, ter gelegenheid van de herdenking dat de tweede 
wereldoorlog 75 jaar geleden beëindigd werd. Hoe wrang is het dat juist nu de oorlog in 

Ukraine in al zijn wreedheid woedt. Hoe toepasselijk is het dat juist nu de liederen van 

vrede en hoop mogen klinken. Als teken van verbondenheid hadden alle musici een revers 
versiering in de kleuren van de Ukrainse vlag op gespeld.  

 
Het koor Cantamus Alati bestaat volgens de gegevens uit 19 sopranen, 18 alten, 9 tenoren en 7 bassen. Je zou denken, 

een overschot aan vrouwenstemmen en met name bij de bassen een onderbezetting. Bij dit concert was hiervan niets te 
merken. Alle partijen kwamen goed tot hun recht wat een compliment is voor de bassen, maar ook voor de dirigent Kees 

van der Linden die 25 jaar dit koor dirigeert en er een uitstekende eenheid en mooie klankkleur in heeft gebracht. Samen 

met “Het Dordrechts Kamerorkest” en de sopraan Charlotte Houberg en de bariton Remmert Velthuis hebben een prachtige 
muziekavond verzorgd.  

 
Het concert werd gehouden in de Antonius Abtkerk (1926 - 1928) in Den Haag. Een prachtige Kerk waar in de abscis 

2.000.000 steentjes zijn verwerkt die een schitterend effect geven. Daarbij komt dat de akoestiek in de kerk perfect is voor 

de muziek die uitgevoerd werd. De muziek die ten gehore gebracht werd is van hedendaagse componisten. Twee werken 
van Pëtris Vask (1946) The Fruit of Silence gebaseerd op een gebedstekst van moeder Teresa. Hierin kwam het samenspel 

tussen orkest en koor prachtig tot uiting. Van een andere orde was het Da Pacem Domine een tekst uit de tijd van de 
kruisvaarders waarbij de kreet “Geef ons vrede Heer” onophoudelijk klonk maar vaak door wapengeweld werd 

afgedwongen. Ook dit werd indrukwekkend vertolkt. In beide stukken komen lange muzieklijnen voor die het uiterste van 

de zangers en zangeressen vergt. Tussen deze twee werken werd het door Will Todd (1970) gecomponeerde That we may 
love again Gespeeld en gezongen. Ook dit stuk werd met veel gevoel gebracht. Na de pauze werd “Eternal light, A Requiem” 

van Howard Goodall (1958) ten gehore gebracht. Dit uit 10 delen bestaande requiem bestaat gedeeltelijk uit Latijnse en 
gedeeltelijk uit Engelse teksten. Het koor zong de requiem teksten en de solisten de dialogen in een perfecte harmonie. 

Charlotte Houberg zong haar partijen heel zuiver en met veel gevoel. Ook de bariton Remmert Velthuis zong zijn partijen 
met veel gevoel. Bij het uitbundige “Agnus Dei” bereikte hij wel de toppen van zijn volume wat de verstaanbaarheid niet 

ten goede kwam. Indrukwekkend was deel 6 “Dies Irea: In Flanders fields” Dit deel gebaseerd op de gevechten in de eerste 

wereldoorlog met name de slag om Iperen kan je naar de huidige situatie voor Vlaanderen, Ukraine invullen. 
 

Het geheel was een avond met mooie muziek schitterend uitgevoerd in een fantastische ambiance. 
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Vooraankondiging Bestuurscafe 

 

 Geachte dames en heren, Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Het gebeuren 

voor, tijdens en na de Coronabeperkingen, heeft diep ingegrepen in onze samenleving. 
Ook de korenwereld is beslist niet buiten schot gebleven. Een groot aantal koren is – en 

we schrijven met nadruk: zeer tot onze spijt – is hierdoor getroffen en heeft ook geleid 

tot beëindiging van de kooractiviteiten en opheffing van koren. Ongetwijfeld bent u 
hiervan op de hoogte.  

 
Nu zo langzamerhand de koren weer aan de slag zijn gegaan, koorrepetities zijn hervat 

en ook weer concerten zijn en worden georganiseerd, willen ook wij als regionale 
commissie weer in opbouwende zin aan de slag gaan en de contacten met alle koren in 

ons werkgebied hervatten c.q. verder uitbouwen. Ons werkgebied strekt zich uit vanaf 

het Noordzeekanaal t/m de provincies Zeeland en Noord-Brabant (tot aan de grens met 
’s Hertogenbosch) en dan begrijpt u dat contacten met koren veel werk met zich brengt. 

Dat zouden we met alle liefde willen doen, maar daarvoor is de commissie te klein. Toch 
gaan we inzetten op verbeterde contacten en bekendheid maar ook op uitbreiding van 

onze commissie. Hoe willen we dat doen? In de eerste plaats staan wij en natuurlijk ook 

het bureau in Voorschoten klaar voor u als u met vragen zit waarvoor een oplossing 
geboden moet worden. De dienstverlening staat ook bij ons hoog in het vaandel. In de 

tweede plaats wordt regelmatig een regionale nieuwsbrief digitaal uitgegeven waarin 
ruimte is voor informatie, concertaankondigingen etc.  

 
Voorts willen wij een drietal contactbijeenkomsten organiseren, te weten in  

➢ Bussum  
 (koren boven de lijn Leiden - Den Haag),  
 

➢ Amersfoort 
 (koren in de provincie Utrecht, zuidelijk Zuid-Holland, beneden de lijn Leiden – Den Haag)  
 

➢ Bergen op Zoom   
 (Noord-Brabant en Zeeland/Zuid-Hollandse eilanden).  

 

Dit is een grofmazige indeling want er bestaan zeker geen bezwaren tegen als u een 

bijeenkomst wilt bijwonen buiten uw toegemeten plaats voor een contactbijeenkomst. 
Vooralsnog zijn de volgende locatieplaatsen gepland: Bussum, Amersfoort, Breda.  

 
Wat zouden wij tijdens de contactbijeenkomsten graag met u willen bespreken? 

Onderstaand treft u de volgende opsomming aan: wat heeft het Coronagebeuren bij uw 

koor te weeg gebracht; de organisatie van de KCZB; wat verwacht u van de KCZB; welke 
hulp/assistentie hebt u nodig bij het functioneren van uw koor; assistentie bij het 

organiseren van korenpresentaties; het leggen van contacten met andere koren (b.v. in 
het geval van komende opheffing van uw koor en verwijzing naar andere koren in uw 

omgeving; inhoud nieuwsbrieven (aan welke informatie hebt u behoefte); uitbreiding 
aantal leden Regionale Commissie West. Het is een willekeurig greep. U krijgt volop de 

gelegenheid om andere punten voor de contactbijeenkomst aan te dragen.  

 
Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan één van de contactbijeenkomsten. 
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Greep uit de kczb concertagenda 

 
Haarlemmermeers 

oratoriumkoor 

 Zaterdag 21 mei 2022, 20:00 uur 
Kamerkoor Animato  

Jubileum/afscheidsconcert 
Grote Kerk Vlaardingen 

Op 21 mei zal Kamerkoor Animato Vlaardingen het jubileum/afscheidsconcert uitvoeren 

in de Grote Kerk te Vlaardingen. Het programma is een bloemlezing van 40 jaar Animato, 
waarbij o.a. werken van Bach, Mozart, Rutter, Duruflé, Haydn en Purcell zullen worden 

uitgevoerd. Kaartjes a € 10,00 kunnen worden besteld via www.kamerkooranimato.nl  
of voor aanvang bij de kerk.  

 
Zaterdag 14 mei 2022, 20:15 uur 

Rotterdams Barok Ensemble  

Voorjaarsconcert  
Goede Herderkerk, Kastanjeplein 28, Rotterdam 

Tijdens dit concert voeren we een aantal bijzondere vocale werken uit de 19e eeuw uit, 
begeleid door vierhandig piano, orgel en een sopraansoliste: Felix Mendelssohn 

Bartholdy - Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Op. 23 Johannes Brahms – Schicksalslied, 

Felix Mendelssohn Bartholdy - Hör mein bitten, Joseph Rheinberger – Morgenlied 
Met medewerking van: Heleen Bongenaar Sopraan Wim Voogd Piano en orgel Jacco 

Lamfers Piano Het geheel staat onder leiding van onze vaste dirigent Benjamin Bakker  
 

Zaterdag 21 mei 2022 10.00 uur 
Haarlemmermeers Oratoriumkoor Excelsior 

Scratch van klassieke hoogtepunten 2022 

Gebouw De Rank Eugenie Previnaireweg 14, 2151 BE Nieuw-Vennep  
Op zaterdag 21 mei 2022 organiseert het Haarlemmermeers Oratoriumkoor Excelsior 

een scratchdag. We willen u van harte uitnodigen om deel te nemen aan een dag heerlijk 
zingen. Op het programma staan delen uit: de Messiah van Händel de Johannes Passion 

van Bach het Requiem van Mozart de Mis in G van Schubert Stabat Mater van 

Rheinberger, Psalm 42 van Mendelssohn. Doet u mee? De scratch staat onder leiding 
van onze dirigent Rob Meijer, terwijl Peter Ouwerkerk begeleidt op piano. De dag wordt 

afgesloten met een presentatie, waarbij bezoekers uiteraard van harte welkom zijn. 
Inschrijfkosten: € 37,50 p.p. incl. koffie/thee, lunch en bladmuziek (en vrij parkeren). 

Bij gelijktijdige inschrijving van 2 of meer personen geldt een korting van € 2,50 p.p. 

Voor inschrijving kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier op de site van het 
koor: www.koorexcelsior.nl/scratch-2022/ U kunt de inschrijfkosten overmaken op 

NL29RABO0167145568 t.n.v. HOK Excelsior. Wilt u bij uw betaling de naam/namen van 
de deelnemer(s) vermelden? Op die site vindt u ook meer informatie over de dagindeling 

en het repertoire. Na ontvangst van uw inschrijving en uw betaling krijgt u van ons per 
mail verdere informatie over de bladmuziek en links naar oefenmuziek.  

 

Zaterdag 21 mei 2022, 19:45 uur 
Christelijk Gemengd Koor Cantate Deo  

'Zingend uitzien naar de toekomst'  
Sint-Joriskerk Amersfoort (Kerk open: 19.15 uur)  

M.m.v.: Johan van der Graaf, orgel; Johan Bredewout, vleugel; Arjan & Edith Post, 

trompet en Wibrand van Norel, pauken. Kaarten voorverkoop: € 9, aan de kerk: € 15 en 
kinderen t/m 12 jaar: gratis. Kaarten via: koorleden, www.cantatedeo.nl  

of 06-13071877. 
 

 
 

 

http://www.kamerkooranimato.nl/
http://www.koorexcelsior.nl/scratch-2022/
http://www.cantatedeo.nl/
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Jubileumattenties KCZB 

De KCZB voorziet haar leden al jaren in de mogelijkheid tot het verkrijgen van een mooie attentie voor 
jubilerende koorleden.  

 
Wij merken dat vele koren graag hun zangers die al jaren bij het koor zingen een blijk van waardering 

willen geven. De KCZB heeft hiervoor verschillende mogelijkheden. 

 
JUBILEUMATTENTIE  

 
25 jaar koorlidmaatschap - Sculptuur ‘Dank voor uw inzet’ 

40 jaar koorlidmaatschap  - Sculptuur ‘Er zit muziek in!’ 
     - of ‘Zilveren reversspeld met logo KCZB’ 

50 jaar koorlidmaatschap  - Sculptuur ‘Chappeau’ 

60 jaar koorlidmaatschap - ‘Vergulde reversspeld met logo KCZB’ 
 

Maar ook worden er jubileumattenties gevraagd voor bestuursleden van de koren.  
25 jaar koorbestuurslid  - Sculptuur ‘Er zit muziek in!’  

     - of ‘Zilveren reversspeld met logo KCZB’ 

 
Bij alle bovenstaande jubileumattenties wordt een certificaat geleverd  

met hierop de gegevens van de jubilaris. 
 

 
 

 

OORKONDES 
 

De koren hebben ook de mogelijkheid om een Oorkonde of een Erelid-Oorkonde 
aan te vragen bij de KCZB. Deze kunnen blanco besteld worden, het koor mag 

dan de gegevens zelf invullen. Maar er is ook een mogelijkheid dat de KCZB deze 

oorkondes voor u bedrukt levert. 
 

 
 

JUBILEUM (OF AFSCHEID) DIRIGENT 

 
Voor de dirigent heeft de KCZB een aparte attentie – ‘De Dirigent’. 

Deze wordt gegeven bij een jubileum of bij het vertrek van een dirigent. 
Er is een mogelijkheid om een klein tekstplaatje op de sokkel van de sculptuur te plaatsen. 

 
 

 

De actuele prijzen zijn te vinden op de website van de KCZB:  
https://www.kczb.nl/service/jubileum-koren-koorleden-dirigent  
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