To my beloved…
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who breaks my heart

Entree € 12,50, of € 6,25 voor jongeren tot 26 jaar en houders van de
Amsterdam Stadspas. U ontvangt € 1,50
voorverkoopkorting op het volle tarief bij
reservering en vooruitbetaling vóór 18

januari op giro 5057219 t.n.v. Vocoza.
De kaarten liggen dan klaar bij de kassa.
Zaal en kassa openen drie kwartier voor
aanvang. Voorverkoop Uitlijn 0900-0191
AUB Ticketshop, Leidseplein, Amsterdam

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

Foto voorkant Mubarak. In Sorrento, Italië hangen geliefden een slot aan de reling en gooien
de sleutel weg, als teken van eeuwige liefde.

To my beloved… Sterk als staal en dun als spinrag
– zo is de trouw die twee geliefden elkaar beloven.
Gefluisterd, tussen de regels door. Geen contract,
maar een koppel ganzen op de trek. Kamerkoor
Vocoza verkent o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen de
duizend-en-één manieren waarop mensen zich aan
zaterdag 24 jan 09
elkaar geven – in de witregels tussen de tekst. Zoals
20.15 uur
in Whitacres A boy and a girl, waarin de stiltes nog
Waalse Kerk
erotischer zijn dan de noten. Of de vertraagde tijd
OZ Achterburgwal 159
in Tavener’s Village Wedding. Het fijne weefsel van
AMSTERDAM
Eschers Songs of Love and Eternity vereist volledig
zaterdag 31 jan 09
op elkaar afgestemd zijn - elkaar aanvoelen. Busto,
20.15 uur
Bártok, Rautavaara, Ligeti en Whitacre verkennen
De Goede Rede
de feestelijkheid, de dagelijksheid en het geheim
Kerkgracht 60
van het menselijk verbond. Voor geliefden zelf, en
almere
voor anderen. Geen muziek dus voor een exorbitant huwelijksfeest op Ibiza, maar voor iedereen
die de liefde aan het hart gaat. Met Gerrie Meijers
op piano en Lisanne Soeterbroek op viool.
vrijdag 23 jan 09
20.15 uur
Remonstrantse Kerk
Wilhelminastraat 22
HAARLEM

Meer informatie en reserveren op

www.vocoza.nl/beloved/

