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Zangers gezocht!
Zeer tot onze spijt heeft Piet
Brouwer na vele jaren besloten ons
koor te verlaten om meer tijd te
besteden aan zijn trombone. We
gaan hem missen, maar wensen
hem het beste toe!
Dit betekent dat we op zoek zijn
naar een tenor met ervaring. En
bovendien zoeken we ook nog een
bas en een sopraan! Heb je een
mooie stem en houd je van oude
muziek, kom dan eens langs of
neem contact op met onze dirigent
Egbert Klazenga (0512-531846) of
stuur een bericht naar
info@vocalibre.nl. We repeteren
elke woensdagavond in de
Dorpskerk van Beetsterzwaag.

Gelukkig nieuwjaar!
Vocalibre wenst u een gelukkig 2022 met veel zangplezier!
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Alhoewel we het afgelopen jaar weer vol goede moed zijn begonnen
met repeteren voor ons kerstconcert, is het vanwege de maatregelen
helaas niet tot een concert gekomen. Hopelijk biedt het komende jaar
meer muzikale ruimte, en kunnen we weer concerten geven!
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Voorlopig zullen we moeten
wachten tot de situatie
omtrent corona verbetert,
maar om niet stil te blijven
zitten studeren we thuis
driftig aan nieuwe werken.
Ook hebben we al de nodige
concerten in de planning
staan.
Hopelijk zien we u dit jaar
tijdens een concert!

Concertprogramma:
(Onder voorbehoud)

600 jaar kerkmuziek in Franeker
Zaterdag 23 april
Martinikerk Franeker
Bach concert
Zaterdag 14 mei
Kruiskerk Burgum
Schützfestival
Zaterdag 19 & Zondag 20 november
Heerenveen

Feestelijk aftrap seizoen ‘21-’22

Op woensdag 25 augustus hielden we
de aftrap van het nieuwe seizoen met
gebak en bubbels. Wat een feest om
(op gepaste afstand) weer met elkaar te
kunnen zingen!

Wat doen we in 2022?
We hebben de cantates BWV 150 (Nach dir, Herr, verlanget
mich) en BWV 227 (Jesu, meine Freude) in studie genomen en
willen die komend voorjaar uitvoeren. We hebben een
voorliefde voor de vroege kerkcantates van J.S. Bach, vooral
ook gezien het grote aandeel van het koor.
Cantate BWV 150 is vermoedelijk de allereerste cantate die
hij heeft geschreven. De eerste uitvoering was in 1707. De
22-jarige Bach was toen nog organist.
Deze en andere cantates zullen worden uitgevoerd in de
Kruiskerk van Burgum samen met Jochem Schuurman, het
barokensemble Eik en Linde en met solisten. Vrienden van
Vocalibre hebben gratis toegang tot dit concert. De datum
volgt.
Later in 2022 besteden we aandacht aan het feit dat het 350
jaar geleden is dat Heinrich Schütz is gestorven (op 6
november). Vocalibre heeft de nodige koorwerken van zijn
hand op het programma staan. In 2022 valt 6 november op
een zondag. Rond deze tijd willen we hier aandacht aan
schenken in de vorm van een Dag van de Oude Muziek. We
zijn nog in de voorbereidende fase en willen ook andere
partijen vragen om mee te doen.
U ziet het, we hebben mooie plannen, die we in de komende
maanden zullen uitwerken. We hopen dat Corona in 2022 niet
nog eens roet in het eten zal gooien. Op onze website
www.vocalibre.nl kunt u alle ontwikkelingen volgen.

Vrienden van Vocalibre
Voor de concerten, zoals we die willen organiseren, is een zekere financiële
armslag nodig. Naast de gebruikelijke kanalen om aan geld te komen, hebben
we zelf ook een paar creatieve ideeën bedacht. Eén van die ideeën is het
opzetten van een vriendenkring : "Vrienden van Vocalibre". Hier hebben we u
voor nodig.
✓ Als vriend van Vocalibre betaalt u een bedrag van slechts 25,00 per
jaar.
✓ U krijgt daarvoor per jaar twee kaartjes voor het bijwonen van één van
de concerten met twee personen.
✓ We verzorgen mailing voor de Vrienden van Vocalibre, zodat u altijd op
de hoogte bent van ons activiteiten en andere wetenswaardigheden.
✓ U kunt uiteraard na een jaar ook weer 'vriend-af' zijn als u dat wenst.
✓ Met uw bijdrage stelt u Vocalibre in staat om op gezette tijden
aantrekkelijke concerten voor u te organiseren.

www.vocalibre.nl

Voor meer informatie over de “Vrienden van..” (of het kenbaar maken van uw
bijdrage) kunt u contact op nemen met ons secretariaat:
Tymen de Boerwei 13, 9212 RJ Boornbergum. T. 0512-381883, info@vocalibre.nl
Tevens vindt u meer informatie op onze website www.vocalibre.nl.

