Sing
unto the Lord

Johannes
Passie
[Bachs ándere passie klein en helder
met 24 zangers, 23 instrumentalisten,
5 solisten en 1 dirigent]

Van lofzangen tot negro spirituals

Kamerkoor Vocoza o.l.v. Ira Spaulding
Gerrie Meijers (orgel)
www.vocoza.nl/sing
VR 24 mei – Haarlem • ZO 26 mei – Amsterdam

Sing
unto the Lord

From hymns to negro spirituals

boek nu voor maart 2003
www.vocoza.nl/johannes

Chamber choir Vocoza – Ira Spaulding
Gerrie Meijers (organ)
www.vocoza.nl/sing
Fri May 24 – Haarlem • Sun May 26 – Amsterdam

Vrijdag 24 mei 2002
20.15 uur
St. Joseph Kerk
Jansstraat 41
HAARLEM

Zondag 26 mei 2002
15.15 uur
Engelse Kerk
Begijnhof 48
AMSTERDAM

Kaarten zijn verkrijgbaar
aan de kassa, via de
Uitlijn, AUB Ticketshop
en Bruno Klassiek, Gierstraat 50, Haarlem.
Prijs: € 9,50 of € 8,50
met CJP/Stud. kaart/
Pas65+/ Stadspas
Reserveren kan op
www.vocoza.nl, of via de

Kamerkoor Vocoza zingt Engelse en Amerikaanse
spirituele en kerkmuziek. Van Europese traditie tot
Amerikaanse uitbundigheid, met als klap op de
vuurpijl een paar swingende negro spirituals.

voor het concert af te
halen aan de kassa. De
betaling dient dan uiterlijk
17 mei a.s. binnen te zijn.
Zaal en kassa zijn
geopend vanaf 45 minuten voor aanvang.

Kamerkoor Vocoza is geen kerkkoor, maar in dit programma voert geloof en spiritualiteit de boventoon.
Vrolijke, vooral twintigste eeuwse muziek voorzien
van moderne welluidendheid met hier en daar een
snufje romantiek. Songs of praise, maar ook de liefdessonnetten van Shakespeare op muziek van Wim
van Wolferen en Vaughan Williams, en diepzinnige
bespiegelingen over leven en dood uit de
Rubaiyat. Vaardig aaneengesmeed en
eigenzinnig geïnterpreteerd door dirigent
Ira Spaulding, en met Gerrie Meijers
op orgel.
koorleden. Reserveringen
vervallen 30 min. voor
aanvang. Bij betaling
vooruit op giro 505 7219
t.n.v. Vocoza in A’dam
kosten de kaarten € 8,50.
Deze kaarten zijn tot vlak

DO 27 maart 2003
20.15 uur
Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerksplein 36
HAARLEM

In de tijd voor Pasen 2003 voert
Kamerkoor Vocoza o.l.v. Ira Spaulding
de Johannes Passie van Johann
Sebastian Bach uit. Een bijzondere uitvoering in kleine bezetting.

Deze concerten worden mede mogelijk gemaakt door de donateurs van Vocoza en de Gemeente Amsterdam.

ZA 29 maart 2003
20.15 uur
Bullekerk
Westzijde 75
ZAANDAM

collected 30 minutes
before the start of the
concert. If paid in advance by giro 505 7219 of
Vocoza in Amsterdam tickets cost € 8.50. Prepaid
tickets can be picked up

until shortly before the
concert at the box office.
Payment should be completed before May 17.
Church and box office are
open from 45 min. until
before the concert.

Although the Amsterdam Chamber choir Vocoza is not
a church choir, faith and spirituality predominate in the
present programme, which contains cheerful, mostly
20th-century music full of melody and with occasionally a touch of romance. There are the Songs of praise,
but also Shakespeare’s Love Sonnets, set to music by
Vaughan Williams and by Dutch composer Wim van
Wolferen, as well as profound reflexions on
life and death from the Rubaiyat, skilfully
brought together and originally interpreted
by conductor Ira Spaulding, with Gerrie
Meijers playing the organ.

culminates in a collection of swinging negro spirituals.

tradition and American exuberance, its programme

sacred music and church hymns. Combining European

Chamber choir Vocoza sings English and American

Reserveer nu vast kaarten op
www.vocoza.nl/johannes

De solo-partijen worden onder meer
vertolkt door Caroline Stam (sopraan),
Hester Dam (alt), Marten Smeding
(evangelist en tenor) en Nigel Cliffe
(bas).

De vierentwintig zangers van
Kamerkoor Vocoza worden begeleid
door de 22 professionele musici van
het Herman Strategier Ensemble en
Gerrie Meijers op orgel. Al eerder liet
Vocoza horen hoe ‘grote’ oratoriumwerken in kleine bezetting verrassend
expressief en nabij kunnen komen,
onder meer met Messiah in 2001.

ZO 30 maart 2003
15.15 uur
Waalse Kerk
Oz. Achterburgwal 159
AMSTERDAM

Friday May 24 2002
8.15h PM
St. Joseph Kerk
Jansstraat 41
HAARLEM
Sunday May 26 2002
3.15h PM
Engelse Kerk
Begijnhof 48
AMSTERDAM
Tickets are available at
the box office, and via
the Uitlijn, AUB Ticketshop and Bruno Klassiek,
Gierstraat 50, Haarlem.
Price: € 9.50 or € 8.50
with CJP/Student card/
Pas 65+/ Stadspas
Reservations can be
made at www.vocoza.nl
Reserved tickets must be

These concerts are made possible by the contributors of Vocoza and the City of Amsterdam.

retouradres:
Rustenburgerstraat 8
1074 ET Amsterdam
020 4710 752
e-mail: info@vocoza.nl

www.vocoza.nl/sing

Uitgebreide programmainformatie op

Kamerkoor Vocoza
Rustenburgerstraat 8
1074 ET Amsterdam
info@vocoza.nl

www.vocoza.nl/johannes
return address:
Rustenburgerstraat 8
1074 ET Amsterdam
020 4710 752
e-mail: info@vocoza.nl

www.vocoza.nl/sing

Extensive programme information on
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