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Haarlem en Amsterdam (Concertgebouw)
26 en 27 november 2005

(ode aan de Europese koormuziek)

* behalve klassiek

alles*



Kamerkoor Vocoza & Ira Spaulding  
brengen een ode aan de Europese 
koortraditie en werpen een blik op de 
toekomst. Met componisten die hun 

stempel drukten op de Europese muziektraditie: 
Brahms (Zigeunerlieder), Rossini (kwartetten) 
en Debussy (Trois chansons). Daarnaast klinkt 
het stralende dubbelkorige motet Singet dem 
Herrn van Bach, een monument uit de koor-
literatuur. Maar ook nieuw werk: met een 
Nederlandse première voor de Litouwse componist 
Tamulionis, de Three Flower Songs van Whitacre, 
en Denkend aan Holland van Peterson. Een feest 
der herkenning! En vanwege het jubileum treden 
de VOndelpark-COncertgebouwbuurt-ZAngers in 
Amsterdam natuurlijk op in het Concertgebouw. 
M.m.v. onze vaste pianiste Gerrie Meijers, en een 
speciale gastheer: Georg Friedrich Händel.

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

www.vocoza.nl/allesbehalve

zaterdag 26 nov 2005
20.15 uur 
Remonstrantse kerk
Wilhelminastraat 22
HAARLEM 

zondag 27 nov 2005
15.15 uur 
Kleine zaal van het
CONCERTGEBOUW
Concertgebouwplein
AMSTERDAM

Meer informatie op

Entree € 12,50 (in Haarlem) of € 17,50 
(in Amsterdam). Jongeren tot 26 jaar 
en houders Amsterdam Stadspas halve 
prijs. In Haarlem geldt € 2,- voorverkoop-
korting op het volle tarief bij vooruitbeta-
ling vóór 18 november op giro 5057219 

t.n.v. Vocoza. De kaarten liggen dan klaar 
bij de kassa. Zaal en kassa openen drie 
kwartier voor aanvang. De nieuwe CD 
Just US is ter plekke te koop voor € 12,-. 
Voorverkoopadressen Uitlijn 0900-0191 
AUB Ticketshop, Leidseplein, Amsterdam

Deze concerten worden 
mede mogelijk gemaakt 
door financiële bijdragen 
van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, het VSBfonds, 
de donateurs van Vocoza en 
de gemeente Amsterdam.

CD Just 
US € 12,- 

in de pauze 
van het concert en via 
de website
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Let op: kaarten voor 27 november alleen 
verkrijgbaar via Uitlijn, AUB Ticketshop of 
aan de kassa van het Concertgebouw


