
Herfst
Kamerkoor  Vocoza o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen
zingt Bach (Jesu, meine Freude), Brahms (Fünf 
Gesänge), Tormis (Kalevipoeg) & Mendelssohn

Zomer
De internationaal  vermaarde sopraan
Johannette Zomer  zingt Couperin (IIème Leçon de 
Ténèbres) en  Monteverdi  (Lamento d’Arianna)

27 en 28 november 2010 
Haarlem & Amsterdam Speciale gast: Johannette Zomer
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De Herfst zet de natuur voor de tweede keer in bloei. 
In een explosie van kleuren sterven de bladeren af. In 
stilte wordt de kiem gelegd voor een nieuwe lente. 
Die intrigerende combinatie van schoonheid, wee-
moed en de belofte van een nieuw begin is de rode 
draad in dit jubileumprogramma van het 30-jarige 
Vocoza. Dit terugblikken en vooruitkijken doen we 
samen met Johannette Zomer – ooit Vocoziaan, nu 
internationaal gevierd sopraan.

We dompelen u onder in een weldadige mix van 
barok, romantiek en moderne Estse vocale muziek. 
De romantische Fünf Gesänge van Brahms bezin-
gen de schemer van de herfst. In IIème Leçon de 
Ténèbres van Couperin worden de zonden van de 
dag overdacht door Johannette Zomer & continuo. 
 Bach biedt weer hoop, met het motet Jesu, meine 
Freude. In Kalevipoeg van de vooraanstaande com-
ponist Veljo Tormis herleeft de Estse volksmuziek en 
geschiedenis, doordrenkt van verlies en strijd. En tot 
besluit zingt Zomer samen met Vocoza de Lamento 
d’Arianna van Monteverdi en Hör mein Bitten van 
Felix Mendelssohn. www.vocoza.nl/zomerherfst/

Kamerkoor Vocoza
Uiterwaardenstraat 46-3
1079 CA  Amsterdam
info@vocoza.nl

Zaterdag 27 nov 10
20.15 uur 
Groenmarktkerk
Nieuwe Groenmarkt 14
HAARLEM 

Zondag 28 nov 10
15.15 uur 
Mozes & Aäronkerk
Waterlooplein 207
AMSTERDAM

Entree € 20,- of € 10,- voor jongeren tot 
26 jaar en houders van de Amster dam 
Stadspas. € 1,50 korting op het volle tarief 
bij reservering en vooruitbetaling vóór 

25 nov. op giro 5057219. Zaal en kassa 
gaan open drie kwartier voor aanvang. 
Voorverkoop vocoza.nl, AUB Ticket shop, 
Leidseplein, Amsterdam, uitlijn.nl.

Deze concerten worden mede 
mogelijk gemaakt door het


