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Beste zangers en geïnteresseerden van het projectkoor, 

Het heeft even geduurd, maar daar is hij dan: de aankondiging voor het volgende, en 10e project onder de 
werktitel 

‘Verwondering’ 

Het is wonderlijk wat de mens tot stand heeft gebracht: vele prestaties van de menselijke ratio in de 
wetenschap zijn de mens tot dienst. 'Five days that changed the world ' van Bob Chilcott beschrijft vijf 
uitvindingen en prestaties van de mens: de uitvinding van de boekdrukkunst, de afschaffing van de slavernij, 
de eerste motorische vlucht, de ontdekking van penicilline, de eerste mens in de ruimte. Het werk is 
geschreven voor SATB koor, bovenstemmen, piano en pauken. In onze uitvoering zullen we de 
bovenstemmen laten spelen door saxofoon en dwarsfluit. Ook zullen we de onderwerpen visueel voor het 
voetlicht brengen: elk van de vijf delen zal vooraf worden gegaan door een kort filmpje over dat onderwerp.  

Naast verwondering voor de menselijke prestaties is er ook verwondering over de schoonheid van de natuur 
zoals die er gewoon is en alleen maar ervaren hoeft te worden, waar geen denkwerk voor nodig is. Het 
programma bevat muziek over de natuur en hoe de mens die in de loop van een dag ervaart. De ochtend, 
middag en avond worden bezongen, de stem van de wind, het gezang van een Bengaalse vogel. En soms zijn 
er geen woorden voor en zit de natuurlijke kleur en wonderlijke ervaring gewoon in het samen zingen van 
klanken zoals in de grafische partituur van de Chorstudien van Hermann Regner.  

Een feestje – want dat is dit tiende project natuurlijk – vier je met velen. Ik heb aan de TU gestudeerd, ben actief 
geweest binnen het toen nog hetende Eindhovens Studenten Muziek Gezelschap (ESMG), en een belangrijk 
deel van het programma is gericht is op de wetenschap. Daarom is het een genoegen te kunnen zeggen dat 
het Eindhovense studentenkoor Vokollage (25 zangers, dirigent Ruud Huijbregts) aan dit project een bijdrage 
zal leveren: zij zullen het projectkoor versterken bij ‘Five Days that changed the World’ en ‘Chorstudien’ . Ook 
zullen zij een stuk passend bij de thematiek ten gehore brengen. 
 
Het project zal plaatsvinden in de periode maart – mei 2017. De repetitie en concert data, als ook het concept 
programma en andere praktische zaken data voor het project zijn in de bijlage te vinden.  
 
Aanmelden kan vanaf nu via een email naar webmaster@projectkoorpg.nl. Daar kun je natuurlijk ook terecht 
mocht je nog vragen hebben. 
 
We verheugen ons op weer een feestelijke onderneming! 

met vriendelijke groeten, 

Paul Gieles, dirigent 
Clementine Coopmans, PR 



Het Tiende Project – ‘Verwondering’ 

Wat is het repertoire?  
 Moron    Gunnar Persson  SATB (Projectkoor) 

Eftermiddagslur   Gunnar Persson  SATB (Projectkoor) 
Kväll    Gunnar Persson  SATB (Projectkoor) 

 Holday Dana    arr Mike Brewer   SSATBarB (Projectkoor) 
(Gezang van een Bengaalse vogel) 

 Voice on the Wind   Sarah Quartel   SSAA en handdrum (Projectkoor) 

 The river is flowing   arr. Michael Gohl  SATB (Projectkoor) 

 Molihua    arr Mike Brewer   SSATBarB (Vokollage) 
(Chinese folksong over de jasmijn) 
 

 Chorstudien    Hermann Regner  Projectkoor en Vokollage 

 Five Days that changed the World: Bob Chilcott   SATB, piano, pauken, saxofoon,  
              dwarsfluit - Projectkoor en Vokollage 

1. Thursday 29 March 1455: The Invention of Printing  
2. Friday 1 August 1834: The Abolition of Slavery 
3. Monday 14 December 1903: The First Powered Flight 
4. Friday 28 September 1928: The Doscovery of Penicillin 
5. Wednesday 12 April 1961: The First Man in Space 

    
  
Wanneer en waar zijn de repetities? 

‘De aftrap’   zaterdag 11 maart 10.00 – 16.00   

Repetitie 1  dinsdag 14 maart 20.00 – 22.15 

Repetitie 2   dinsdag 21 maart 20.00 – 22.15 

Repetitie 3  dinsdag 28 maart 20.00 – 22.15 

Repetitie 4   dinsdag  4 april  20.00 – 22.15 

Repetitie 5   dinsdag 11 april  20.00 – 22.15 

Repetitie 6   dinsdag 18 april  20.00 – 22.15 

Repetitie 7   dinsdag 9 mei  20.00 – 22.15 

‘De afronding’  zaterdag 13 mei 10.00 – 16.00 

Generale repetitie dinsdag 16 mei  20.00 – 22.15 

 De repetities van het projectkoor zullen plaatsvinden in de Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 Eindhoven 
(onder voorbehoud). Gezamenlijke repetities van het Projectkoor en Vokollage zullen plaatsvinden op 
zaterdagmiddag 11 maart, zaterdag middag 13 mei (locatie Ontmoetingskerk) en naar inzicht 1 of 2x een 
deelrepetitie op dinsdag tijdens de repetitieperiode, op de repetitielocatie van Vokollage 
(Studentencentrum). 

Wanneer en waar zijn de concerten? 
De twee concerten zullen plaats vinden in het weekend van 19-20-21 mei 2017. Momenteel wordt 
gekeken naar geschikte locaties, en de precieze data en tijden van de concerten zullen later bekend 
worden gemaakt. 

 



 

Hoe kan ik me aanmelden? 
Ben je geïnteresseerd in deelname aan het project dan kun je dat laten weten via een mail naar 
webmaster@projectkoorpg.nl. Na opgave volgt voor nieuwe deelnemers een uitnodiging voor een korte 
kennismaking en stemtest (zie ook de website www.projectkoorpg.nl/meedoen.html). De definitieve 
samenstelling van het koor zal rond 15 januari worden vastgesteld en meegedeeld. Mocht je andere 
mensen weten die graag aan dit project meedoen, voel je vrij om de informatie door te sturen. 
 

Hoe kom ik aan de bladmuziek? 
De bladmuziek zal uiterlijk 4-6 weken tevoren worden toegestuurd. Mogelijk kunnen delen al eerder digitaal 
verpreid worden. Er wordt vanuit gegaan dat alle partijen gekend zijn bij aanvang van het project. 

Wat zijn de kosten voor deelname? 
Kosten voor deelname zijn €65. Hieruit worden de kosten voor bladmuziek, repetitie- en concertlocaties, 
programmaboekjes e.d. betaald. 

Hoeveel plaatsen zijn er in het koor? 
Het streven is een koor van zeker 24 deelnemers met een goede balans tussen de stemgroepen, maar er 
is geen echt maximum. 

..en dan nog even dit: 
Het projectkoor krijgt geen subsidie. Draag je onze activiteiten een warm hart toe dan is vriend worden altijd 
een goede optie. De vriendenbijdrage 2017 van € 25 – meer mag natuurlijk ook - kan worden overgemaakt 
op ASN rekening NL62ASNB0707273897 o.v.v. ‘Vriend Projectkoor 2017’. Daarmee zijn in elk geval twee 
plaatsen voor een van de concerten geregeld. 

Binnenkort is ook alle informatie rondom het nieuwe project via de website beschikbaar: 
www.projectkoorpg.nl. Wil je nog even nagenieten van vorige projecten met foto’s en geluidsopnamendan 
kun je daar natuurlijk ook terecht. Heb je een vraag of suggestie, dan is een email naar 
webmaster@projectkoorpg.nl voldoende. 


