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De muziek 

Twee componisten staan centraal in dit project: Tomàs Luis de Victoria en Carlo Ge-
sualdo. Van de eerste staan delen uit het zesstemmige Requiem op het programma. 
Dit prachtige werk is geheel gebaseerd op de Gregoriaanse melodieën, en valt op 
door zijn welluidende en brede samenklanken. 
Aan de naam Gesualdo kleeft een eigenaardig verhaal. Hij heeft op een kwade dag 
zijn vrouw met haar minnaar in bed aangetroffen en heeft hen beiden afgeslacht in 
de slaapkamer. Vol wroeging heeft hij zich teruggetrokken in een kasteel waar hij 
zich regelmatig liet kastijden door zijn bedienden. Of dit alles de voedingsbron 
vormt van zijn eigenzinnige, vooruitstrevende en eigenzinnige muziek - niemand die 
het weet. Feit is dat zowel zijn geestelijke als zijn wereldlijke werken bol staan van 
de vreemdste chromatische grollen en wendingen. Zeker geen gemakkelijke kost, 
maar wel uitdagend! 
We gaan de muziek verdelen over alle zangers (het grootkoor) en een selectie daar-
uit (het kleinkoor). Het kleinkoor zingt alles wat het grootkoor ook zingt, plus nog 
een aantal extra werken. Wie mee wil doen aan het kleinkoor kan dit bij aanmelding 
vermelden. De dirigent beslist over de samenstelling van het kleinkoor.  

Het Vocaal Ensemble Groningen 

Vocaal Ensemble Groningen is een projectkoor o.l.v. Wilfred Reneman dat zich 
richt op a capellamuziek uit Middeleeuwen en Renaissance.  
Doel is om intensieve zangprojecten te organiseren, soms in Nederland, soms in 
het buitenland, waarin in korte tijd wordt toegewerkt naar een aantal concerten 
op semiprofessioneel niveau. Dit betekent dat van de deelnemende zangers 
wordt verwacht dat zij thuis voorafgaand aan de eerste  
repetitie hun partijen grondig instuderen.  
Bladmuziek en midi-files (voor thuisstudie met de computer)  
worden ruim van tevoren toegestuurd.  
Aan de projecten van het ensemble werken doorgaans  
tussen de achttien en twintig koorzangers uit het hele land mee.  
Tijdens de concerten staan de zangers regelmatig door elkaar  
opgesteld.  



Belangrijke data 

De aanmelding sluit op zondag 3 december 2017. Op die dag wordt bepaald of het 
project wel of niet doorgaat. In de week daarvoor en in de daaropvolgende week 
worden er audities georganiseerd.  
Rond 10 december is de samenstelling van het koor bekend.  

Repetities (alle in of nabij de stad Groningen): 
Zaterdag 3 februari van 10:00 tot 17:00 (groot- en kleinkoor) 
Zondag  4 februari van 10:00 tot 17:00 (groot- en kleinkoor) 
Zaterdag 17 februari van 10:00 tot 17:00 (alleen kleinkoor) 
Zondag 18 februari van 10:00 tot 17:00 (groot- en kleinkoor) 

Concerten: 
Zaterdagmiddag 24 februari in de dorpskerk van Diepenveen (nabij Deventer) vanaf 
11:00  repetitie en om 17:00 concert.  
Zondagmiddag 25 februari  in de stad Groningen om 16:00 uur. Voorrepetitie om 14.00 
uur.  

Kosten 

De deelnameprijs is €135,-  met een meerprijs van 20 euro voor het kleinkoor.  In dit 
bedrag zijn inbegrepen: honorarium van dirigent, huur van kerken en repetitieruim-
ten, koffie/thee tijdens repetitiedagen, organisatiekosten (porto, publiciteit, bladmu-
ziek, e.d.).  

Aanmelden 

We zoeken voor dit project ongeveer 18 ervaren en enthousiaste koorzangers, die in 
staat zijn zelfstandig hun partijen in te studeren en te zingen. Durf je de uitdaging 
aan om een deel van het programma in kleiner verband te zingen, dan kun je dat 
melden. Je moet dan wel in staat zijn volledig zelfstandig je partij te zingen en ook 
niet bang zijn voor een solopartij. Dit overigens ter beoordeling van de dirigent.  
Zangers die we nog niet kennen, worden uitgenodigd voor een auditie. Vroegtijdige 
aanmelding is daarom gewenst. Ook zangers die al bekend zijn bij ons kunnen opge-
roepen worden voor een herauditie. 
Heb je belangstelling? Meld je aan via het e-mailadres en vermeld je adres, telefoon-
nummer, stemsoort en zangervaring. 
Voor aanvullende informatie kun je ook bellen met onderstaand telefoonnummer, of 
onze website raadplegen.  

Vocaal Ensemble Groningen 
Jacobstraat 37  
9724 JP  Groningen 
tel.: 050 - 3133519 

info@vocaalensemblegroningen.nl  
www.vocaalensemblegroningen.nl 

www.wilfredreneman.nl 
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