Capella Vocale viert het 25-jarig jubileum met het Magnificat van John Rutter
Doe je mee? We zoeken stemmen in alle stemgroepen!
Het project
We vieren dat we 25 jaar bestaan met een feestelijk concert in Leiden (met een reprise in Lisse) waarin het
Magnificat van John Rutter centraal staat. Naast dit aansprekende stuk putten we uit 25 jaar Capellarepertoire en zingen we een speciale jubileumcompositie.
In Leiden worden we bij het Magnificat begeleid door een professioneel orkest. We hebben Francis van
Broekhuizen aangetrokken als solist. Bij de reprise in Lisse zal de begeleiding plaatsvinden door een pianist
en zal Monique Schendelaar zelf de solopartij voor haar rekening nemen.
Een extra aantrekkelijk onderdeel van het project is een workshop onder leiding van John Rutter zelf!
Voor dit project zoeken we versterking in alle stemgroepen.

Concertprogramma
Magnificat
Nieuwe jubileumcompositie
Musiciens qui chantez
Tutto lo di
I was glad
Psallite Deo nostro
Lieve Magnolia
Glad såsom fågeln
Autumn leaves
Allen die willen naar Island gaan

John Rutter (*1945)
Phillip Cooke (*1980)
Hubert Waelrant (1517-1595)
Orlando di Lasso (1532-1594)
Henry Purcell (1659-1695)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
K. Bikkembergs (*1963)
Prins Gustav (1827−1852)
Joseph Kosma (1905-1969)
Jetse Bremer (*1959)

Meedoen?
Meld je bij onze voorzitter Margriet van Workum. Om mee te kunnen zingen doe je vooraf een stemtest. De
kosten voor het hele project bedragen € 110,00. Dit is inclusief bladmuziek, koffie en thee tijdens repetities.
Voor de workshop met John Rutter betaal je daarnaast nog een eigen bijdrage van ca. € 30,00. Capella
Vocale repeteert elke maandag van 20.15 tot 22.15 uur in de Sint-Petruskerk, Lammenschansweg 40a te
Leiden. We houden ons tijdens onze repetities en concerten aan de dan geldende coronamaatregelen.

Belangrijke momenten:
Repetities:
Stemtest:
Startdag:
Extra repetitiemiddagen:
Workshop met John Rutter:
Generale:
Concert:
Reprise concert:

Maandagavonden, tussen 20.15 – 22.15 uur vanaf 17 mei 2022
19 of 26 maart (tijdstip in overleg)
Zaterdag 23 april 2022 van 10.00 – 16.00 uur
n.t.b.
n.t.b.
Zaterdag 8 oktober 2022 12.00 – 16.00 uur
Zondag 9 oktober 2022, 15.00 uur, Petruskerk Leiden
Zaterdag 29 oktober 2022, 15.00 uur, Sint Agathakerk Lisse

Capella Vocale is:
Een Leids kamerkoor van 29 enthousiaste, ervaren zangers. Het koor staat sinds de oprichting onder
leiding van Monique Schendelaar. Capella is: mooie muziek op hoog niveau; hard werken in een prettige
sfeer. Zie voor meer informatie: www.capellavocale.nl

Belangstelling? Neem contact op met:
Margriet van Workum, voorzitter: voorzitter@capellavocale.nl
…of via de contactknop op onze website.

