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Aalsmeer, Haarlem en Amsterdam
10, 15 en 17 april 2005
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Kamerkoor Vocoza
Gravenweg 78
1823 AR  Alkmaar
info@vocoza.nl

www.vocoza.nl/justUS

zondag 10 april 2005
15.30 uur
Oud-Katholieke kerk
AALSMEER
uitsluitend kaart-
verkoop a/d kassa

vrijdag 15 april 2005
20.15 uur 
Doopsgezinde kerk
Frankestraat 24
HAARLEM 

zondag 17 april 2005
15.15 uur 
Waalse kerk
Oz. Achterburgwal 159
AMSTERDAM

Kamerkoor Vocoza & Ira Spaulding 
brengen het veelzijdige programma 
van de gloednieuwe jubileum-cd 

Just US, met de drie grote stromingen binnen de 
jonge Amerikaanse koorcultuur. Natuurlijk met de 
swingende en technisch veeleisende negro spiri-
tuals waarmee Vocoza een naam heeft hoog te 
houden. Daarnaast ‘klassieke’ composities van 
William Schuman, Samuel Barber en de jonge 
Eric Whitacre, met een typisch Amerikaans geluid: 
welluidend, fris en stromend. Houston Bright eert 
de oosterse wijsheid van Omar Khayyam in Three 
Quatrains from the Rubaiyat. Morten Lauridsen put 
uit de Italiaanse Renaissance: in zijn Six Fire Songs 
blaast hij het madrigaal nieuw leven in met vurige 
hartstocht. Een uitgebreid programma vindt u op 
www.vocoza.nl/justUS

Programma en reservering op

Entree € 11,- (normaal) of € 5,50 (jon-
geren tot 26 jaar, XXXS, Amsterdam 
Stadspas). Bij reservering en vooruitbeta-
ling vóór 4 april op giro 5057219 t.n.v. 
Vocoza is de entree € 9,-. De kaarten lig-

gen dan klaar bij de kassa. Zaal en kassa 
openen drie kwartier voor aanvang con-
cert. CD ter plekke te koop voor € 12,-. 
Voorverkoopadressen Uitlijn 0900-0191 
AUB Ticket shop, Leidseplein, Amsterdam

Deze concerten en de cd-productie worden mede mogelijk gemaakt door fi nanciële bijdragen van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds, de donateurs van Vocoza en de gemeenten Haarlem en Amsterdam.
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CD Just US 
€ 12,- bij 

de kassa van 
het concert en via de 
website

negro spiri-

€
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CD Just US 


