
steigerwerk 
in de ruimte
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“Alles was sterk en doorzichtig als zilveren 
steigerwerk in de ruimte,” ervaart Wolf 
in de roman Het motet voor de kardinaal 
van Theun de Vries. In de basiliek van San 
Lorenzo in Milaan hoort hij een motet van 

Josquin des Prez en weet niet wat hij hoort. 
 Kamerkoor Vocoza bouwt vocaal steigerwerk in 
de ruimte sinds 1980. Dat is 30 jaar ervaring in 
tijdelijke constructies om naar de hemel te reiken. 
We vieren dat met aardse en onaardse muziek uit 
de 20e en 21e eeuw. Fabeldieren als de eenhoorn 
(Menotti), krijgen gezelschap van aardse tijgers, 
lammeren en platgereden prairiehazen (Avsha
lomov). De bovenaardse schoonheid van Mary 
Hynes, én samen een glas geitenmelk onder één jas 
(The Coolin) in de Reincarnations van Barber. 
 Dompel je onder in een vlechtwerk van stem
men tijdens Het motet voor de kardinaal van Daan 
Manneke. Onderga het monumentale Qui habitat 
van Andriessen. Het jubileumprogramma is opge
bouwd rond het getal 30, inclusief een speciale 
compositie van Manneke voor het jubilerende 
Vocoza: Canon à 30. www.vocoza.nl/steigerwerk/

Kamerkoor Vocoza
Gravenweg 78
1823 AR  Alkmaar
info@vocoza.nl

Zondag 6 juni 10
20.15 uur 
De Kunstlinie
Esplanade 12
Almere 

Zaterdag 12 juni 10
20.15 uur 
Groenmarktkerk
Nwe Groenmarkt 12
HAArlem 

Zondag 13 juni 10
20.15 uur 
Waalse Kerk
OZ Achterburgwal 159
AmSTerDAm

entree € 13,50, of € 6,75 voor jongeren 
tot 26 jaar en houders van de Amster dam 
Stadspas. € 1,50 korting op het volle tarief 
bij reservering en vooruitbetaling vóór 

5 juni op giro 5057219. Zaal en kassa gaan 
open drie kwartier voor aanvang. 
Voorverkoop vocoza.nl, Uitburo 0900
0191 AUB Ticket shop, Leidseplein, A'dam

KAMERKOOR VOcOZA 
vocaal steigerwerk in de ruimte sinds 1980


