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Beste zangers, zangeressen, vrienden en geïnteresseerden van het projectkoor,

Het 11e project ‘No Pasaran‘ ligt al weer even achter ons. De Spaanse klanken van koor, gitaren en percussie
zorgden voor veel energie bij koor en het publiek dat in grote getale aanwezig was. Het relatief onbekende
maar indringende verhaal, de unieke composities, de gitaarstukken en de solo’s door Els van der Waard
zorgden voor een indrukwekkende vrijdagavond en zondagmiddag. We kijken er met veel voldoening op terug.

‘No Pasaran’ in de kerk van Nijnsel (Foto: Artishoot Wim Roelsma)

Met het zien van de nieuwsbrief dacht je wellicht: ha, een nieuw project in aantocht. Zover is het nog niet, al
wordt er wel voorbereidend werk gedaan op weer een bijzonder thema. Maar het is nog te vroeg om al
concrete informatie te geven. We zitten dus in een overbruggingsperiode.
Tussen de vorige twee projecten hebben we een experiment gedaan onder de titel ‘Lekker Samen Zingen’.
Een heerlijk ochtendje waar we met zo’n 40 zangers genoten van Locus Iste (Bruckner), Stemning (PetersonBerger), Abendlied (Rheinberger) en Verleih uns Frieden (Mendelssohn). En dat smaakte voor zangers en
dirigent naar meer. Daarom gaan we deze vorm in aanloop naar het volgende project herhalen.

Lekker Samen Zingen in de Ontmoertingskerk, mei 2018

Want: niets zo heerlijk als samen zingen. Iedere zanger kent dat gevoel, gewoon nog eens lekker een al min of
meer bekend nummer willen zingen. Onbekommerd, geen lange repetitie periode, geen concert, gewoon
genieten van het moment zelf. Daarom organiseert het projectkoor wederom een zeer kortdurend project - 1
dagdeel - onder de titel

‘Lekker samen zingen’

Wanneer?

zaterdag 19 oktober, van 9.30 – 12.30 u.
Waar is het te doen?
De locatie is de

Johanneskerk
Mercuriuslaan 1b, 5632 EE, Eindhoven
Wat is het doel?
Gewoon een ochtendje lekker samen zingen en mensen ontmoeten.

Kan iedereen meedoen?
Er is geen stemtest, en iedereen kan aanschuiven.

En wat gaan we dan zingen?
In de bijlage vind je een overzichtje van mogelijke nummers, eigenlijk allemaal ‘klassiekers’, dan wel ‘klassiek
gouden ouden’ – en dat zijn ze natuurlijk niet voor niets. Van een zeer uiteenlopende soort – leuk, vrolijk,
bezinnend, gewoon mooi - en vrijwel allemaal 4-stemmig. De stukken die we de eerste keer bij ‘Lekker samen
zingen’ hebben gedaan zijn er natuurlijk afgevallen, en daarvoor zijn andere in de plaats gekomen. Zo bevat
de lijst voor ieder wat wils: oude renaissance toppers, een Bachkoraal, een opera kraker, een musical
highlight, a capella en stukken met piano begeleiding. We hebben Rob van Heck wederom bereid gevonden
de pianobegeleiding te verzorgen.

Natuurlijk kunnen we niet alle nummers uit het lijstje op die ochtend doen. Dus: bij het opgeven ook je top 3 (of
4, of 5) uit die lijst aangeven – graag zelfs! We proberen daar dan rekening mee te houden.
Ongetwijfeld heeft iedereen van die nummers die ook op de lijst hadden gekund. Laat die vooral weten, wie
weet kunnen er een volgende keer een plekje voor inruimen.

Kost het wat?
Voor dekking van de onkosten (ruimte, koffie, piano begeleiding) vragen we €7 (graag contant meebrengen).

Moet ik me opgeven?
Het hoeft niet maar is wel handig: om te weten hoe de stemverdeling ongeveer zal zijn, om je tevoren de
bladmuziek te kunnen sturen en we kunnen dan ook rekening houden met de voorkeuren van te zingen
nummers . Maar ook op de dag zelf ben je van harte welkom. Opgeven kan via een email
naar webmaster@projectkoorpg.nl. En vermeld je dan ook je stemsoort en je top 3?

Moet ik de muziek tevoren instuderen?
Nee dat hoeft niet, maar degenen die zich graag voorbereiden: prima.

Wat is de tijdsindeling?
09.30
09.45
11.00
11.20
12.30

Ontvangst met koffie
Zingen
Pauze
Zingen
Einde

Als ik niet kan en toch graag meedoe?
Mocht je niet kunnen, maar een volgende keer graag mee doet, dan kun je dat laten weten via een email
naar webmaster@projectkoorpg.nl

Graag tot 19 oktober!

Met vriendelijke groeten,
Paul Gieles
Clementine Coopmans
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‘De longlist’: een selectie van bekende koorwerken om lekker weg te zingen. Voor een aantal werken is de link naar de
vrij verkrijgbare bladmuziek gegeven. De bladmuziek voor enkele andere werken (*) volgt later. Op basis van
aangegeven voorkeuren zal voor de dag zelf een selectie worden gemaakt. Die selectie zullen we uiterlijk 1 week
tevoren bekend maken.
1.
2.
3.
4.

‘Waldesnacht’, Joh. Brahms (SATB)
o http://www1.cpdl.org/wiki/images/a/a0/Ws-brah-623.pdf
‘Come again’, John Dowland (SATB)
o http://www1.cpdl.org/wiki/images/a/af/Dowland_Come_again_Gmajor.pdf
‘Ave verum corpus’, William Byrd, (SATB)
o http://www1.cpdl.org/wiki/images/5/5c/Ave_Verum_.pdf
‘As torrents in summer’, Edward Elgar (SATB)
o http://www1.cpdl.org/wiki/images/6/66/Elgar_Astorrents.pdf

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

‘Notre Père’, Maurice Duruflé (SATB)
o *
‘Wachet auf ruft uns die Stimme’ (ook bekend als ‘Gloria sei dir gesungen’), JS Bach (SATB & piano)
o http://imslp.org/wiki/File:PMLP149924-Bach_Choral_Wachet_auf.pdf
‘Summertime’, George Gershwin (SATB & piano)
o *
‘Fine knacks for ladies’, John Dowland (SATB)
o http://stcpress.org/miscellaneous/fine_knacks/fine_knacks.pdf
‘Innsbruck ich muss dich lassen’, Heinrich Isaac (SATB)
o http://www1.cpdl.org/wiki/images/d/da/Ws-isaa-001.pdf
‘A lieta vita’, Giovanni Gastoldi (SATB)
o http://www1.cpdl.org/wiki/images/7/7e/Ws-gast-inn.pdf
'Va, pensiero' (Slavenkoor) uit de opera ‘Nabucco’, Giuseppe Verdi (SATB & piano)
o http://www1.cpdl.org/wiki/images/4/46/Ws-verd-vap.pdf
'Cantique de Jean Racine', Gabriel Fauré (SATB & piano)
o http://www.solovoces.com/sites/default/files/partituras/sv236.pdf
'The long day closes', Arthur Sullivan (SATB)
o http://www1.cpdl.org/wiki/images/4/40/The_long_day_closes_Sullivan.pdf
'Calmes des Nuits', Saint Saens (SATB)
o http://www1.cpdl.org/wiki/images/b/b4/Ws-sain-ca2.pdf
'Climb every Mountain', uit 'The Sound of Music' (SATB & piano)
o *
Medley uit 'West-Side Story', (SATB & piano)
o *
'Gabriela's Sang' (uit de film: ‘As it was in Heaven’), Stefan Nilsson (SATB & piano)
o *
'Belle qui tiens ma vie' (ook wel bekend als ‘Pavane’), Toine Arbeau (SATB)
o http://www1.cpdl.org/wiki/images/5/59/Pavane.pdf
'Tourdion', Pierre Attaignant (SATB)
o http://www1.cpdl.org/wiki/images/a/a2/Tourdion_SATB.pdf
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