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WELKOM
Liefdesgrillen
De liefde kan lieflijk zijn, als dartele herderinnetjes in de lente. Vol
verlangen en zoete mijmering. Maar ook verscheurend, als je door je
geliefde wordt verlaten. Meeslepende thema's voor componisten in
renaissance en barok.
Een neus voor drama
2017 is een 'Monteverdi-jaar': de componist werd 450 jaar geleden
geboren in Cremona, Italië. Zijn geniale composities markeren de
overgang van renaissance naar barok in de muziek. Die overgang is de
muzikale rode draad door het concert Liefdesgrillen. Voor de pauze
vormen de pastorale madrigalen van Luca Marenzio de opmaat naar de
vroegbarok van Monteverdi. Onze dirigent Marc Buijs is een liefhebber:
'Monteverdi had een enorme neus voor drama. Je oren zeggen je: dit is
heel mooi. Hij doorbreekt de strenge polyfonie die je nog kunt horen bij
Marenzio en presenteert een mix van polyfonie en homofone blokjes.'
Verrassend muzikaal talent
Twee bloedjonge, talentvolle solisten doorweven de koormuziek.
Countertenor Gerben van der Werf en zijn begeleider op klavecimbel
Ondřej Bernovský brengen liederen van Dowland, Sances en Fioretti.
De ster van countertenor Gerben van der Werf rijst snel in het wereldje
van de oude muziek. Op zijn 23ste kan hij al bogen op vele jaren
podiumervaring.
De hoofdrolspeler bent u vanavond, als publiek. Zonder uw komst en
applaus is de avond niet mogelijk. Wij danken u zeer hartelijk voor uw
komst en bijdrage. Ook onze donateurs, adverteerders en sponsors
danken wij voor hun financiële steun. Veel genoegen!
De zangers van het 's-Hertogenbosch' Vocaal Ensemble
Klazien Laansma,
Voorzitter 's-Hertogenbosch' Vocaal Ensemble
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PROGRAMMA

Madrigalen voor vier stemmen

Luca Marenzio (1553-1599)

1. Madonna, sua mercè
2. Tutto il dì piango
3. Non al suo amante più Diana piacque
4. Ov'è condotto il moi amoroso stile?
5. Vedi le valli e i campi
6. Chi vuol udir i miei sospiri in rime
7. I lieti amanti

Come again, sweet love doth
now invite
Pianto della Madonna
Ombre larvae terrenae

Lamento d'Arianna
I. Lasciatemi morire
II. O Teseo, Teseo mio
III. Dove, dov'è la fede
IV. Ahi ch'ei non pur risponde
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John Dowland (1563-1626)

Giovanni Felice Sances (1600-1679)
Pietro Antonio Fioretti (16.-16)

Claudio Monteverdi (1567-1643)
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TOELICHTING

Luca Marenzio
Marenzio was een Italiaanse componist uit de late Renaissance (1534-1600). Hij
was een van de meest vermaarde componisten van madrigalen en heeft een
enorme hoeveelheid madrigalen geproduceerd. Ze variëren in stijl, techniek en
toon gedurende de twee decaden van zijn componisten carrière. Voor Marenzio
had elke madrigaaltekst zijn eigen probleem, dat hij speciaal voor die tekst moest
oplossen: daarom is er ook geen duidelijke 'Marenzio stijl'. Hij gebruikte het hele
repertoire van harmonische, tekstuele en retorische mogelijkheden dat hem in die
tijd ter beschikking stond. Hij vond het een uitdaging om de tekst van een
madrigaal te vertalen in muziek. Tot laat in zijn carrière was hij de invloedrijkste
madrigalencomponist in Europa.
Barok
Het begrip 'Barok' komt oorspronkelijk uit de architectuur en de beeldende kunst,
maar werd ook door de muziekgeschiedenis overgenomen. De periode van 1600
tot 1750 wordt de Barok genoemd, dus van Claudio Monteverdi tot de dood van
Johann Sebastian Bach. In het begin van de Barok ontstonden voor de toonkunst
fundamentele veranderingen. De ontwikkeling van tonaliteit begon, het schrijven
van muziek in een bepaalde toonsoort. En nog steeds wordt dit gebruikt in de
Westerse populaire muziek. Ook werd veel gebruik gemaakt van een
begeleidende basso continuo. De verscheidenheid der stemmen verdween, de
samenklank, het akkoord, werd belangrijker. Daarnaast speelde de affectenleer
een centrale rol. Hierbij worden gestileerde gevoelens (bijv. kwaadheid,
droevenis, vreugde, haat, liefde) door middel van muziek uitgedrukt. Je kunt aan
de tonen en het ritme horen welke gevoel wordt bedoeld. In deze periode
bereikten de opera en het oratorium een grote bloei.
Claudio Monteverdi
Dit jaar is het precies 450 geleden dat de Italiaanse componist Claudio
Monteverdi werd geboren. Hij wordt beschouwd als een cruciale figuur in de
overgangsperiode van Renaissance naar Barok. Zijn madrigalen zijn veelal
geschreven in de traditie van de vroege Renaissance polyfonie. Maar hij zorgde
ook voor grote ontwikkelingen in vorm en melodie en begon de basso continuo
techniek te gebruiken die bepalend is voor de Barok. Monteverdi schreef een van
de eerste opera's, L'Orfeo. Deze wordt nog steeds regelmatig uitgevoerd.
Ariadne
Het verhaal van Ariadne (of Arianna in het Italiaans) komt uit de Griekse
mythologie. Ze was de dochter van koning Minos van Kreta. Zij hielp Theseus, de
zoon van de koning van Athene, het monster Minotaurus in het labyrint te
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verslaan door hem een zwaard en een kluwen draad
mee te geven. Met het zwaard doodde hij het
monster en met behulp van de afgerolde draad vond
hij de weg terug uit het labyrint. Ariadne en Theseus
worden verliefd en zij gaat met hem mee naar
Athene. Maar Theseus laat haar zonder pardon
achter op het eiland Naxos.

Ariadne werd de hoofdpersoon in een zeer beroemde opera van Claudio
Monteverdi, namelijk 'L'Arianna' in 1608. Deze opera was een van de meest
invloedrijke stukken uit de vroege Barokperiode. De nadruk werd gelegd op
gevoelens, zoals de wanhoop en de woede in Ariadnes klaagzang. De opera was
een doorbraak in de muziek en werd een inspiratie voor muzikale klaagzangen
van andere figuren. Voor Monteverdi was deze klaagzang het belangrijkste
onderdeel van de opera. Helaas is alleen deze klaagzang bewaard gebleven.
De opera begint met de legendarische regels 'Lasciatemi morire', laat me sterven.
Het beschrijft een reeks emoties, zoals vermoeidheid, verdriet, en boosheid, die
allemaal door Ariadne getoond worden, omdat ze was verlaten door haar geliefde.
Ariadne geeft met deze zin antwoord aan de god Dionysus, die de huilende
Ariadne op Naxos had gevonden en onmiddellijk verliefd op haar werd. Dionysus
wil met haar trouwen en haar redden uit haar hopeloze toestand. Maar zij
antwoordt met: 'Laat me sterven!' Ariadne wordt heen en weer geslingerd tussen
gevoelens van boosheid op Theseus en gekwetstheid door hem en troost vinden
bij een nieuwe huwelijkskandidaat.
Uiteindelijk geeft ze Dionysus een kans en op hun trouwdag schenkt hij haar een
waardevol diadeem, dat hij na haar dood in de nachtelijke hemel plaatst. Daar
straalt het vandaag nog steeds als het sterrenbeeld de Noorderkroon.
Maar voordat het zover is houdt
Ariadne haar klaagzang.

4

LIEFDESGRILLEN

TEKSTEN
Madrigalen – Luca Marenzio
1.
Madonna, sua mercè, pur una sera
Gioiosa e bella assai m'apparve in sonno
Et rallegrò il mio cor si com'il sòle
Suol dopo pioggia disgombrar la terra,
Dicendo a me, vien cogli a le mie piagge
Qualche fioretto e lascia gl'antri foschi.

1.
Op een nacht verscheen mijn geliefde aan
mij in mijn slaap, mooi en vrolijk en mijn hart
verheugde zich. Net zoals de zon doet na de
regen, de aarde weer bevrijdend. En ze zei
tegen mij, kom, pluk wat bloemen op mijn
heuvels en verlaat je sombere holen.

2.
Tutto il dì piango:
E poi la notte, quando prendon riposo i
miseri mortali,
Trovemi in pianto, e raddopiarsi i mali;
Così spendo'li mio tempo la grimando.
In trist'umor vo, gl'occhi consumando,.
E 'l cor in doglia; e son fra gl'animali l'ultimo
sì che gl'amorosi strali.
Mi tengon ad ogn'or di pace inbando.
Lasso, che pur da l'uno a l'altro sole,
e da l'un ombra a l'altra ho gìa'l più corso,
Di questa morte che si chiama vita;

2.
Ik huil de hele dag, en 's nachts,
als armzalige stervelingen hun rust nemen,
ben ik nog steeds aan het huilen, mijn
tegenslag lijkt dubbel zo groot.
Zo breng ik mijn tijd door in tranen.
Mijn ogen verdrinken in droevig vocht,
het hart in pijn: ik ben het ellendigste
schepsel, de pijlen van liefde doorboren me
zo door en door, dat vrede verbannen wordt.
Ik ben moe, want terwijl de ene zon volgt op
de andere zon, de ene schaduw op de
andere, heb ik al het grootste deel afgelegd
van deze dood die ze leven noemen.
Andermans ongeluk doet me meer verdriet
dan mijn eigen: dat levende Medelijden, mijn
trouwe hulp, ziet me in brand staan, maar wil
me niet helpen.

Che pietà viva e'l mio fido soccorso.
Vedem'arder nel foco, e non m'aita.

3.
Non al suo amante piú Dïana piacque,
quando per tal ventura tutta ignuda
la vide in mezzo de le gelide acque,
ch'a me la pastorella alpestra et cruda
posta a bagnar un leggiadretto velo,
ch'a l'aura il vago et biondo capel chiuda,
tal che mi fece, or quand'egli arde 'l cielo,
tutto tremar d'un amoroso gielo.
4.
Ov'è condotto il mio amoroso stile?
A parlar d'ira, a ragionar di morte.
U son' i versi, u son giunte le rime
Che gentil cor udia pensoso e lieto?

3.
Diana kon haar geliefde niet méér plezieren
toen hij haar toevallig naakt zag in het
ijskoude water, dan de jonge bergherderin
mij plezierde toen ze haar elegante sjaal
waste, de sjaal die haar speelse blonde haar
bij elkaar hield in de wind.
Zo maakte ze me helemaal aan het rillen,
terwijl de hemel brandde, met de huivering
van de liefde.
4.
Wat is er geworden van de liefde waar ik
over schreef?
Hoe komt het dat ik nu moet spreken van
boosheid en dood?
Waar zijn de gedichten, waar de poëzie,
die een nobel hart eens zo aandachtig, met
veel plezier aanhoorde?
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Ov'è'l favoleggiar d'Amor le notti[note]?
Hor non parl'io ne penso altro che pianto.

5.
Vedi le valli e i campi che si smaltano
Di color mille, et con la piva e'l crotalo
Intorno ai fonti i pastor lieti saltano.
Vedi il montan di Friso et segna et notalo,
Clonico dolce, et non ti vinca il tedio
Ch'in pochi di convien che'l sol percotalo.

6.
Chi vuol udir i miei sospiri in rime.
Donne mie care e l'angoscioso pianto.
E quanti passi tra la notte e'l giorno.
Spargendo indarno vo per tanti campi,
Legga per queste querce e per li sassi,
Ché n'è gia pien' homai ciascuna valle.
7.
I lieti amanti e le fanciulle tenere
givan di prato in prato ramentandosi
il foco e l'arco del figliuol di Venere.
Non era gelosia, ma sollacciandosi
movean i dolci balli a suon di cetera,
e 'n guisa di colombi ognor basciandosi.
Oh pura fede, oh dolce usanza vetera!
Or conosco ben io che 'l mondo instabile
tanto peggiora più, quanto più invetera.

Waar is het gesprek over de liefde in de
nacht?
Nu kan ik niet meer praten of denken over
iets anders dan geweeklaag.
5.
Aanschouw de valleien en velden en hoe ze
zichzelf in duizend kleuren hullen. En hoe
de vrolijke herders rond de fonteinen dansen
met doedelzak en castagnette.
Zie hoog in de lucht het sterrenbeeld Ram
(van Phrixus, het begin van de lente),
markeer deze en onthoud het, mijn beste
Clonico: laat de verveling niet toeslaan, want
over een paar dagen zal de zon zeker gaan
schijnen (zal het zomer worden).
6.
Wie wil mijn zuchten op rijm horen,
mijn geliefde dames en wie mijn gekwelde
schreeuw.
En hoeveel stappen tussen nacht en dag
heb ik verspild in evenzovele velden?
Je kan het op de eiken en rotsen lezen, want
ik heb de valleien er mee gevuld.
7.
Gelukkige geliefden en lenige maagden
zwierven van veld tot veld en hielden het
vuur en de pijl van de zoon van Venus
(=Cupido) in gedachte.
Het was niet uit jaloezie, maar om zichzelf te
vermaken dat ze lieflijke dansen dansten op
de muziek van de lier en elkaar omhelsden
als duiven.
Oh zuiver geloof, oh zoete oude gewoonte.
Nu weet ik goed dat de onbestendige wereld
slechter wordt naarmate hij ouder wordt.

Lamento d'Arianna - Claudio Monteverdi
I. Lasciatemi morire
Lasciatemi morire.
E chi volete voi che mi conforte
in così dura sorte,
in così gran martire?
Lasciatemi morire.
6

I. Laat me sterven
Laat me sterven!
Wat denk je dat me nu nog kan troosten,
In zo'n bitter noodlot,
in zo'n grote kwelling.
Laat me sterven.
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II. O Teseo, Teseo mio
O Teseo, o Teseo mio,
si che mio ti vo' dir
che mio pur sei,
benchè t'involi, ahi crudo,
a gl'occhi miei.
Volgiti Teseo mio,
volgiti Teseo, o Dio,
volgiti indietro a rimirar colei
che lasciato ha per te la Patria e'l regno,
e in queste arene ancora,
cibo di fere dispietate e crude
lascierà l'ossa ignude.
O Teseo, o Teseo mio,
se tu sapessi, o Dio,
se tu sapessi, oimè,
come s'affanna
la povera Arianna;
Forse, forse pentito
rivolgeresti ancor la prora al lito.
Ma con l'aure serene
tu te ne vai felice, ed io qui piango.
A te prepara Atene
liete pompe superbe, ed io rimango,
cibo di fere in solitarie arene.
Te l'uno e l'altro tuo vecchio parente
stringeran lieti, ed io più non vedrovvi,
o Madre, o Padre mio.

II. O Theseus, mijn Theseus
Oh Theseus, mijn Theseus.
Ja, ik noem je nog steeds de mijne,
want je bént de mijne.
Alhoewel je ver weg vlucht, wreedaard,
ver weg uit mijn ogen.
Kom terug, mijn Theseus,
kom terug, Theseus, oh God,
kom terug om diegene te zien,
die voor jou haar vaderland en koninkrijk
heeft verlaten, en die, op dit strand een prooi
wordt voor wrede wilde dieren, die slechts
haar kale botten zullen overlaten.
Oh Theseus, oh mijn Theseus,
als je toch eens wist hoe vreselijk de arme
Ariadne lijdt.
Misschien zou je dan, overladen met
schuldgevoel, je boeg weer naar de kust
wenden.
Maar jij zeilt blij met de kalme bries mee,
terwijl ik hier huilend achterblijf.
Athene maakt zich op jou te begroeten met
vrolijke en grote feesten en ik blijf
hier ten prooi aan wilde beesten achter op dit
verlaten strand.
Jij zal warm omhelsd worden door je oude
ouders, maar ik zal mijn moeder noch mijn
vader ooit weer zien.

III. Dove, dov' è la fede
Dove, dov' è la fede
che tanto mi giuravi?
Così nell' alta fede
tu mi ripon degl' Avi?
Son queste le corone
onde m'adorn' il crine?
Questi gli scettri sono,
queste le gemme e gl'ori?
Lasciarmi in abbandono
a fera che mi strazi e mi divori?
Ah Teseo, ah Teseo mio,
lascierai tu morire
invan piangendo, invan gridando aita
la misera Arianna
ch'a te fidossi e ti diè gloria e vita?

III. Waar is de trouw
Waar is de trouw die jij me gezworen hebt?
Is dit de manier waarop jij me op de troon
van je voorouders plaatst?
Zijn dit de kronen waar jij mijn haar mee
versiert?

IV. Ahi, che non pur rispondi
Ahi, che non pur rispondi,
ahi, che più d'aspe è sordo a miei lamenti!

IV. Helaas, hij geeft niet eens antwoord!
Helaas, hij geeft niet eens antwoord!
Helaas, hij is dover dan een slang voor mijn
roepen.

Zijn dit de scepters, de juwelen en het goud?
Laat je me zo achter om door de beesten
verscheurd en verslonden te worden?
Ach Theseus, ach mijn Theseus,
laat je, tevergeefs huilend, tevergeefs
roepend om hulp, de ellendige Ariadne
sterven, die jou vertrouwde en je roem gaf
en je het leven redde.
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O nembi, o turbi, o venti
sommergetelo voi dentr' a quell' onde!
Correte orche e balene,
e delle membra immonde
empiete le voragini profonde!

Oh wolken, stormen, winden!
Begraaf hem in die golven.
Haast je, walvissen en zeemonsters,
en vul je diepe draaikolken met zijn smerige
ledematen.

Che parlo, ahi, che vaneggio?
Misera, oimè, che chieggio?

Maar, wat zeg ik nu toch? Waarom tier ik
zo? Helaas, stakker die ik ben, waar vraag ik
om?
Oh mijn Theseus, dat was ik niet, nee, ik heb
die verschrikkelijke woorden niet
uitgesproken.
Het waren mijn lijden en mijn pijn die
spraken; mijn tong mag het gezegd hebben,
maar het kwam niet uit mijn hart.

O Teseo, o Teseo mio,
non son, non son quell' io,
non son quell' io che i feri detti sciolse;
parlò l'affanno mio,
parlò il dolore,
parlò la lingua si ma non già il core.

Het kopieerwerk van dit programmaboekje is verzorgd door:

Copyshop Den Bosch
Orthenstraat 63a
5211 SW 's-Hertogenbosch
Tel. (073) 613 23 98
www.copyshopdenbosch.nl
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SOLIST
Gerben van der Werf (1994) ontwikkelde al op jonge
leeftijd een onbedaard enthousiasme voor klassieke muziek.
Dat werd al gauw duidelijk, zeker omdat hij op 7-jarige leeftijd
per se op het jongenskoor van Kampen wilde, het Kampen
Boys Choir. Zijn ouders, die al lang blij waren dat hij niet op
voetballen wilde, vonden dat geen probleem, en zo
geschiedde. Dat heeft in twaalf en een half jaar ontzettend
veel ervaringen opgeleverd: een operadebuut op twaalfjarige
leeftijd (!) als Erste Knabe in Die Zauberflöte met Jan Willem de Vriend en het
Noord Nederlands Orkest, een solo recital op het Grachtenfestival in Amsterdam
en een niet gering aantal uitvoeringen van de Matthäus Passion met de
Nederlandse Bachvereniging met o.a. Jos van Veldhoven en Lars Ulrik
Mortensen. Tijdens de concerten van het Kampen Boys Choir zong Gerben veel
solo's, als jongenssopraan en als altus, o.a. met Peter Dijkstra, Michael George
en Robert Johnston. Gedurende de tijd in het jongenskoor was Bouwe Dijkstra
Gerbens zangpedagoog.
Nu, 15 jaar later, na het behalen van een universitair diploma in zowel natuur- als
scheikunde, heeft de jongeling zich vol op de muziek gestort. Tijdens het studeren
op de universiteit werd duidelijk dat de droom om een zanger te zijn wel eens
werkelijkheid zou kunnen worden of misschien al werkelijkheid was, getuige de
uitgebreide lijst van werkgevers: Amsterdam Baroque Choir & Orchestra, Egidius
Kwartet & College, Bach Choir of the Netherlands, Le Nuove Musiche, Ars Musica
en de Cantores Martini. Naast bijdragen in ensemble is de solist ook ontwaakt:
cantates, oratoria en liedrecitals worden meer regel dan uitzondering in de
agenda. Sinds 2014 studeert Gerben aan het conservatorium in Utrecht bij Jón
Thorsteinsson en in 2016 heeft hij zijn vleugels uitgeslagen naar Londen om te
studeren aan het Royal College of Music bij Lawrence Zazzo.

DIRIGENT
Marc Buijs studeerde piano bij Janine van Mever aan het Arnhems
Conservatorium. Hij volgde de Kurt Thomas directiecursus en kreeg les van
onder andere Jos van Veldhoven, Micha Hamel en Daan Admiraal. In 2013
behaalde hij zijn Masterdiploma koordirectie met onder meer Brahms' Deutsches
Requiem bij Rob Vermeulen aan het Utrechts Conservatorium.
Hij is dirigent van het Liefdesliederenkoor Oosterbeek, Sotto Voce uit Nijmegen,
Go!Opera ,'s-Hertogenbosch' Vocaal Ensemble, Puur Zang Zwolle. Hij dirigeerde
onder andere twee opera's van Purcell, oratoria van Händel, Nanie en het
9
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Schicksalslied van Brahms, Mozart's Mis in C moll en een keur aan kleinere
werken van onder meer Britten, Poulenc, Kreek, Hindemith, Monteverdi met
gemengd koor, mannenkoor en met het door hem opgerichte Nieuw
Vrouwenkoor Arnhem.
Daarnaast is Marc een veelgevraagd pianist en pianodocent.

KOOR
Op 6 januari 1956 ging een groep jonge, enthousiaste koorzangers onder de
naam 's-Hertogenbosch' Jongerenkoor van start. Frits Marechal was de
oprichter. Het koor was voortgekomen uit een schoolkoor van het St.
Janslyceum. De eerste dirigent was Frans van Amelsfoort (1956-1960).Onder de
verschillende dirigenten (Evert van Trigt, Thieu Lax, Marc Versteeg, Wilko
Brouwers en Jos Akkermans) wist het koor zich een vaste plaats te veroveren in
de korenwereld van 's-Hertogenbosch.
Als een rode draad liep de jaarlijks terugkerende traditie van Bach's Johannes
Passion door de geschiedenis van het koor. Vanaf 1962 wist het koor in nauwe
samenwerking met de Stichting 's-Hertogenbosch Muziekstad (Internationaal
Vocalisten Concours) gerenommeerde en veel belovende zangers als solist te
contracteren zoals Aafje Heynis, Hein Meens, David James en vele anderen.
Memorabel is ook de uitvoering (1997) onder leiding van gastdirigent en
oudsolist Max van Egmond.
In 1973 veranderde het koor van naam en heet vanaf dan:

's-Hertogenbosch' Vocaal Ensemble.
Dit vooral omdat de in het huishoudelijk reglement opgenomen regel dat
lidmaatschap slechts mogelijk was tot 25 jaar, al lang niet meer van toepassing
was. Op dit moment zingt het koor werken uit alle stijlperioden en werden onder
leiding van Jos Akkermans aan het repertoire nog grote werken toegevoegd als
de Messiah (Händel), het Requiem (Duruflé), In the Beginning (Copland), Dido &
Aeneas (Purcell) en Petite Messe Solennelle (Rossini).
Het 's-Hertogenbosch' Vocaal Ensemble is aangesloten bij de Maatschappij tot
Bevordering der Toonkunst. De leeftijd van de koorleden die eens in het
's-Hertogenbosch' Jongerenkoor startten, is aardig opgelopen. Het enthousiasme
is echter gebleven.
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CONCERTAGENDA
In het voorjaar van 2018 gaan wij de Messiah van Händel uitvoeren.
Hiervoor zijn wij nog op zoek naar gastzangers.
Heeft u zin om hier aan mee te doen neem dan contact op met:
Els de Mooij, tel. (073) 521 58 62

Elma Turlings
Teambegeleiding-coaching-advies
Al bij de eerste oefening doet een deelnemer een ontdekking over zichzelf en deelt
die met de groep. Hij krijgt spontaan applaus van de rest van het team. Hoe mooi
kan een teamtraining beginnen!
'Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken' (Confucius)

+31 6 53 25 06 85
info@elmaturlings.nl
www.elmaturlings.nl
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VOORJAARSCONCERT

KOORLEDEN
Sopranen

Alten

Elly de Boer
Maria Claessens-Arts
Mieke van Huijgevoort
Swannet van Litsenburg
Marjo Oskam
Monique van de Rijt
Paula van der Wel

Maria Arkesteijn
Dorothé van Dijk
Annemiek van Enckevort
Klazien Laansma
Henrice van Mackelenbergh
Els de Mooij-van de Water
Hannie Poelstra
Til van der Sanden-Stoelinga
Rosemarij Wennekes

Tenoren

Bassen

Wim van den Beuken
Piet Boon
Jack Glaudemans
Hans van de Rijt

Guy van Mackelenbergh
Theo Meijer
Gerard Pels
Peter Spijkers
Jan Turlings
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LIEFDESGRILLEN

DONATEUR WORDEN?

DONATEURS HEBBEN EEN STREEPJE VOOR.
Met uw donatie van €25,= per jaar (meer mag natuurlijk ook) draagt u bij aan de
realisering van aantrekkelijke concerten in de komende jaren. Als donateur krijgt
u steeds een uitnodiging voor onze concerten. Bovendien ontvangt u een
reductie van 25% op de toegangsprijs voor 2 personen. Indien u er prijs op stelt
kunnen wij plaatsen voor u reserveren. U kunt donateur worden door uw bijdrage
over te maken naar:
rekeningnummer: 0336 7623 13
of NL87RABO0336762313,
ten name van:
Stichting 's-Hertogenbosch' Vocaal Ensemble,
onder vermelding van 'Jaar donatie HVE'

MEEZINGEN?
Enthousiast geworden na deze uitvoering en wilt u graag meezingen?
U bent van harte welkom. Er wordt gerepeteerd op woensdagavond van 19:5522:10 uur in basisschool Het Bossche Broek, Kruisbroedershof 31,
's-Hertogenbosch (ingang via het schoolplein aan de Kuipertjeswal).
Kom vrijblijvend een keer kijken of neem contact op met:
Els de Mooij, tel. (073) 521 58 62
U kunt ook een mail sturen naar:
info@shertogenboschvocaalensemble.nl
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