Vocaal ensemble ‘Magnificat’
Zingen is emotie…

Vocaal Ensemble
‘Magnificat’

van barok tot renaissance, van (vroeg) middeleeuwen tot hedendaags…

Vacatures!!

Monumentendag 2012:

In samenwerking
met Stichting Podium GoereeOverflakkee proberen wij u op
deze monumentendag de sfeer en
smaak van monumentale
composities in monumentale panden
te laten proeven.

Tijden en locaties van onze
(mini-)concerten:



10.00 – 10.45 uur: Herv.
Kerk in Sommelsdijk,
11.15 – 12.00 uur: Herv.
Kerk in Dirksland,

Op het programma voor deze
dag staan de volgende werken
(wijzigingen voorbehouden):







Nieuwe leden zijn op ons
koor van harte welkom. In
elke stemsoort is nog plaats.

Orgel: Overture La Lyra – G.P.
Telemann (1681-1767)
Cantate Domino - C. Monteverdi
(1567-1643)
Psalm 96, 90 en 75 - J.P.
Sweelinck (1562-1621)
Orgel: Batalha Imperial – J.
Cabanilles (1644-1712)
O, be joyful in the Lord - R.
Vaughan Williams (1870-1909)

How beauteous are their feet C.V. Stanford (1852-1924)



13.00 – 13.45 uur: Herv.
Kerk in Oude Tonge en





14.15 – 15.00 uur: Herv.
Kerk in Ooltgensplaat.

Dirigent: Rinus Verhage

Woon vrijblijvend enkele van
onze repetities bij. We
repeteren elke vrijdagavond
van 19.00 tot 20.30 uur in
‘Het Diekhuus’ te
Middelharnis.

Musiceren zoals het door de

Graag tot ziens!

componisten is bedoeld…

Magnificat and Nunc Dimittis in
D - G. Dyson (1883-1964)

Orgel: Wim Diepenhorst
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Magnificat - Welkom

Heeft u ooit op een koor gezongen? Wellicht wel maar
kreeg u het te druk met andere dingen.
Misschien dat we u
met dit kleine concert
en via deze flyer toch
weer kunnen bewegen te gaan zingen of
dat we u vaker kunnen
ontmoeten tijdens onze
concerten.
We zien u graag terug!
Heeft u er overigens al eens over nagedacht om donateur
te worden van ons koor? Kijk voor meer informatie
hierover op onze website of neem contact met ons op.

Magnificat – introductie

Magnificat - in concert

Wie zijn we en wat doen we?

AGENDA 2012

Vocaal ensemble ‘Magnificat’ uit Middelharnis
is een ensemble dat bestaat uit maximaal 28
leden. We richten ons op de vocale (kerk)muziek
van vroeg Barok tot heden. Elk jaar in november
hebben we ons ‘grote’ concert in de Nederlands
Hervormde kerk te Dirksland, maar daarnaast
zingen we ook op uitnodiging elders in de regio.
Het streven van het koor is de werken die
uitgevoerd worden, zo authentiek mogelijk weer
te geven. Zoals de componisten het bedoeld
hebben…
Sinds de oprichting op 29 januari 1988 is Rinus
Verhage onze vakbekwame en dynamische
dirigent. Onder zijn leiding staat het koor garant
voor kwaliteit.
De muzikale ondersteuning bij onze concerten is
in zeer goede handen want onze vaste
begeleider Wim Diepenhorst zorgt elke keer
opnieuw voor een kwalitatief hoog niveau.
Bovendien maken we, indien gewenst, gebruik
van professionele musici en barokensembles
hetgeen de echtheid van de muziek zeer zeker
ten goede komt.

Bent u enthousiast geworden nadat u ons gehoord hebt en/of wilt u meer informatie, neem dan
vrijblijvend contact op met onze voorzitter Reinier Kieviet (0187 486785) of met onze dirigent
Rinus Verhage (0187 484704).

Wilt u ons bezoeken op onze komende concerten?
Tweeluik: Van Sweelinck tot Sumsion
‘psalmen vanuit de ziel’


op 10 november 2012 in de Herv. Kerk te
Dirksland. Aanvang concert: 20.00 uur.
algehele leiding: Rinus Verhage

In samenwerking met blokfluit ensemble ‘Tibiarum
Cantus’ o.l.v. Elly Bakker.

Let op!!! Volgend jaar bestaan we 25 jaar. Tal
van activiteiten zijn hiervoor inmiddels gepland
waaronder een Choral Evensong in het voorjaar en
ons jubileumconcert in november 2013. Hou onze
website hiervoor in de gaten.
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