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Terugblik op "In des Himmelsferne"
Op 10 en 11 oktober 2015 zongen wij in Hoorn en
Haarlem "In des Himmelsferne", muziek voor dubbelkoor,
met de prachtige mis van Frank Martin. Dit persoonlijk
document van deze Zwitserse componist, die lange tijd in
Nederland heeft gewoond, kreeg een intense uitvoering,
maar ook de andere werken, waaronder "Lord, let me know
mine end" van Hubert Parry, het Onze Vader (Otche Nash)
van Rachmaninov en dubbelkorige Duitse werken van
Mendelssohn, Schumann en Brahms, kwamen fraai over het
voetlicht. Een heel muzikaal weekend!

Weekend
Op 20 en 21 februari heeft
het koor tijdens het
repetitieweekend in de
Refter in Ubbergen hard
gewerkt aan haar nieuwe
programma. Erg gezellig,
met een prima bonte avond
en een taekwondo
workshop. Het weekend
werd besloten met een tryout, waar aardig wat publiek
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op afgekomen was!

Dinsdag 23 februari
nogmaals een try-out, nu in
de Koepel, voor onze
Haarlemse vluchtelingen.
Een bijzondere ervaring,
voor hen en voor ons.
Graag gedaan!

Wij nodigen U uit om te komen luisteren naar één van onze
volgende concerten met de titel ‘Doulce Memoire Double’.
Componisten waaronder Sandstrom, Strawinsky en
Gottwald hebben zich laten inspireren en bewerkten
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klassiekers van Purcell, Gesualdo en Mahler zonder de
herkenbaarheid aan te tasten. Het Lacrimosa van Mozart
was voor de Litouwse componist Mindaugas Urbaitis de
inspiratiebron voor een compositie waarin de slachtoffers
van de Baltische revolutie worden herdacht.
Onze dirigent Felix van den Hombergh bewerkte het
Miserere van Allegri speciaal voor dit programma. Daan
Manneke herschreef voor ons koor ons lijflied Doulce
Memoire van Sandrin (1490-1561), tot een veelkleurige en
veelstemmige klankwereld. Maar liefst 2 wereld premières in
dit concert!
Daar moet je bij zijn………….
U kunt reserveren door te klikken op een van onderstaande
buttons:

Zaterdag 9 april 20:15 uur Engelse kerk
Amsterdam

Zondag 10 april 15:00 u OLVO Zijlweg
Overveen

info en reserveren: www.doulcememoire.nl

November 2016

Felix 50!
Feestelijk concert met
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groot VU-orkest in

Donateurs gevraagd

samenwerking met de

Wij leveren graag een

Amsterdamse Cantorij,

bijdrage aan de cultuur

Coro Encanto, en

in onze mooie

projectkoor 023, ter

stad. Donateurs of

ere van de 50e verjaardag

geheel eigentijds:

van onze dirigent Felix

vrienden, zijn dan ook

van den Hombergh.

zeer welkom. U doneert

Op het programma staan

€ 40,- per jaar en krijgt

de Psalmensymfonie van

daarvoor gereserveerde

Igor Strawinsky en diverse

plaatsbewijzen vooraan

werken die Felix de

in de zaal tegen het

afgelopen jaren heeft

voorverkooptarief, en

gecomponeerd en met zijn

een hoffelijke

koren heeft uitgevoerd.

vermelding in alle
programmaboekjes. Om
vriend te worden mailt u
naar Jeroen Ruoff:
jtruoff@xs4all.nl.
Alvast hartelijk dank!

Felix 50! 12 en 13 november, Amsterdam en
Heemstede
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