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Het jubileumprogramma Van Moses tot Mozart wordt mede mogelijk gemaakt
door ﬁnanciële bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds,
SNK, de donateurs van Vocoza en de gemeenten Haarlem en Amsterdam.
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Jubileum concertserie

Kamerkoor Vocoza
Hofmark 150
1355 HL Almere
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Gratis ovenverse
CD Just US bij
bestelling van
drie series
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plakken

postzegel

Hier

www.vocoza.nl

Bestel voor 25 maart
en proﬁteer van meer
dan 20% korting

v

Vocoza jubelt 2x!
In 2005 bestaat het Amsterdamse Kamerkoor Vocoza 25 jaar en
is dirigent Ira Spaulding 15 jaar
aan het koor verbonden. Een
heel jaar lang pakt Vocoza feestelijk uit met drie concertreeksen
èn een jubileum-CD: Just Us.
Als u nu bestelt bent u verzekerd van uw plaatsen en proﬁteert u van een aantrekkelijke
korting. Beter nog: kom met zijn
drieën! Bij bestelling van drie
series tegelijk krijgt u de ovenverse cd Just Us geheel gratis.
Meer informatie: www.vocoza.nl

NOV

ZA 26 nov 2005 | 20.15
Remonstrantse kerk
HAARLEM
ZO 27 nov 2005 | 15.15
Concertgebouw Kleine zaal
AMSTERDAM

Just US - 20th century choral
Americana – Concerten met het
complete programma van de
jubileum-cd, waarin de drie

APRIL 2005 – Just US

ZO 10 april 2005 | 15.30
Oud-Katholieke kerk
AALSMEER
uitsluitend losse verkoop
VR 15 april 2005 | 20.15
Doopsgezinde kerk
HAARLEM
ZO 17 april 2005 | 15.15
Waalse Kerk
AMSTERDAM

Allesbehalve klassiek – De enige echte jubileumconcerten. Een
ode aan de Europese koortraditie en een nieuwsgierige blik
op de toekomst. De kleine zaal van het Concertgebouw
vormt het ideale podium voor dit feestelijke moment.
Met een viertal componisten die hun stempel drukten op
de Europese muziektraditie van de 19e en vroege 20e
eeuw: Brahms (Zigeunerlieder), Rossini (kwartetten) en
Debussy (Trois chansons). Ook religieuze muziek ontbreekt niet:
het stralende
2005 – Allesbehalve klassiek
dubbelkorige
motet Singet dem Herrn van Bach klinkt, een monument uit
de koorliteratuur. Vocoza slaat ook nieuwe wegen in. Met een
Nederlandse première voor de gelauwerde Litouwse componist
Jonas Tamulionis (1949), de Three Flower Songs van Eric Whitacre,
en Denkend aan Holland van Mark Peterson. We eindigen met een muzikale
verrassing met een typisch Amsterdamse inslag. M.m.v. onze vaste
pianiste Gerrie Meijers.

Klassieke meesters in C-groot
Het jubileumjaar wordt
feestelijk afgesloten met een

MEI 2006 – Klassieke meesters in C-groot

orkestprogramma, in samenwerking met
grote stromingen van de nog
de professionele musici van het Herman
jonge Amerikaanse koorcultuur
Strategier Begeleidingsorkest. Met werk
samenkomen. Zo zijn daar de ‘klasvan drie klassieke meesters: Ludwig von
sieke’ composities van William SchuBeethoven (Mis in C-groot), Joseph Haydn
man, Samuel Barber en Eric Whitacre. Ze
(Te Deum) en Wolfgang Amadeus Mozart
hebben een typisch Amerikaanse koorklank
(Krönungsmesse). Opvallende overeengemeen: welluidend, fris en stromend.
komst is de feestelijke toonsoort C-groot.
Houston Bright brengt een
eerbetoon aan de oosterse
wijsheid van Omar Khayyam
in de wonderschone Three
Serie A - HAARLEM
Serie B - AMSTERDAM
Quatrains from the Rubaiyat.
Morten Lauridsen blaast in
serieprijs € 32,50
serieprijs € 36,50
zijn Six Fire Songs het madritot 26 jaar € 19,50
tot 26 jaar € 21,50
gaal nieuw leven in met een
normale prijs € 41,normale prijs € 46,hartstocht die aan Gesualdo
VR 15 april 2005 | 20.15
ZO 17 april 2005 | 15.15
doet denken.
Doopsgez. kerk, Haarlem
Waalse kerk, A’dam
En met vijf swingende en
ZA
26
nov
2005
|
20.15
ZO
27 nov 2005 | 15.15
technisch veeleisende negro
Remonstr. kerk, Haarlem
Concertgebouw, A’dam
spirituals in arrangement van
ZA 20 mei 2006 | 20.15
ZO 21 mei 2006 | 20.15
Moses Hogan doet Vocoza
Groenmarktkerk, Haarlem
Waalse kerk, A’dam
zijn traditie eer aan.

ZA 20 mei 2006 | 20.15
Groenmarktkerk
HAARLEM
ZO 21 mei 2006 | 20.15
Waalse Kerk
AMSTERDAM

Bestel één van de volgende concertseries
Serie C - HAARLEM &
AMSTERDAM
serieprijs € 36,50
tot 26 jaar € 21,50
normale prijs € 46,VR 15 april 2005 | 20.15
Doopsgez. kerk, Haarlem
ZO 27 nov 2005 | 15.15
Concertgebouw, A’dam
ZA 20 mei 2006 | 20.15
Groenmarktkerk, Haarlem

BESTELFORMULIER
naam: .................................................... voorletters ................... m / v
adres: ................................................................................................
postcode: ...................... plaats: .........................................................
telefoon: ............................................................................................
e-mail: ...............................................................................................
Bestelt:

Aantal:

Prijs:

Totaal:

Serie A - Haarlem .................................. ...... x

32,50

.........

idem (tot 26 jaar 1) ................................ ..... x

19,50

.........

Serie B - Amsterdam .............................. ...... x

36,50

.........

...... x

21,50

.........

Serie C - Haarlem & Amsterdam ........... ...... x

36,50

.........

idem (tot 26 jaar 1) ................................ ...... x

21,50

.........

Extra CD’s (normale winkelprijs 12,-)..... ...... x

10,–

.........

idem (tot 26 jaar

1) ................................

Eenmalige jubileumdonatie

.........

totaalbedrag

.........

(bij bestelling van drie series of meer ontvang ik de cd Just Us gratis
aan de kassa bij het eerste concert in de serie.)
Geeft Kamerkoor Vocoza een eenmalige machtiging

2

tot het afschrij-

ven van het totaalbedrag van ........... euro
van bank- of giro-rekeningnummer ....................................................
Datum: ...............................................................................................
Naam: ................................................................................................
Handtekening: ...................................................................................
Stuur deze kaart volledig ingevuld voor 25 maart a.s. naar het adres
op de ommezijde. Deze voorintekenactie geldt tot 28 maart 2005.
Wees er snel bij! Op=op.
De kaarten voor de hele serie, en de bestelde cd’s liggen klaar aan
de kassa bij het eerste concert in de serie. Voor meer informatie kunt
u mailen met info@vocoza.nl of eventueel bellen met 036 534 9079.
1 Bij bestelling van kaarten met reductietarief tot 26 jaar kunnen wij bij de

zaalingang een geldig legitimatiebewijs vragen.
2 Indien de besteller niet akkoord gaat met het afgeschreven bedrag kan hij/zij

binnen 30 dagen aan zijn/haar bank- of girokantoor opdracht geven het
bedrag terug te boeken.

