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Haarlem en Amsterdam
20 en 21 mei 2006

in C



Kamerkoor Vocoza & Ira Spaulding vie-
ren feest met drie uitbundige klas-
sieke koorwerken in C-groot: de Mis 
in C van Beethoven, het Te Deum van 

Haydn, en de Krönungsmesse van Mozart. Een 
klein koor doet grote werken, samen met een 
professioneel orkest en vier solisten. 
De Krönungsmesse wordt een helder en sym-
fonisch feest met een goed orkest, een classic 
als de Mis In C komt opnieuw tot leven door de 
intieme en dynamische benadering van Vocoza, en 
de uitbundigheid van het Te Deum komt volledig 
tot zijn recht onder Spauldings leiding. De laatste 
concertserie in het kader van Vocoza's jubileum. 
M.m.v. de 34 musici van het Herman Strategier 
Begeleidingsorkest, Gerrie Meijers (orgel), Hieke 
Meppelink (sopraan), Lisinka de Vries (alt), Joost 
van der Linden (tenor) en Nigel Cliffe (bas) 

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

www.vocoza.nl/inc

zaterdag 20 mei 2006
20.15 uur 
Groenmarktkerk
Nieuwe Groenmarkt 12
HAARLEM 

zondag 21 mei 2006
20.15 uur 
Waalse Kerk
Oz. Achterburgwal 159
AMSTERDAM

Meer informatie en reserveren op

Entree € 17,50, of € 8,75 voor jongeren 
tot 26 jaar en houders van de Amsterdam 
Stadspas. U ontvangt € 2,- voorverkoop-
korting op het volle tarief bij reservering 
en vooruitbetaling vóór 12 mei op giro 
5057219 t.n.v. Vocoza. De kaarten lig-

gen dan klaar bij de kassa. Zaal en kassa 
openen drie kwartier voor aanvang. De 
jubileum-cd Just US is ter plekke te koop 
voor € 5,-. 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 gemeenten Amsterdam 
en Haarlem.

CD Just 
US € 5,- in 

de pauze van 
het concert en via de 
website
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