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Beste zangliefhebber, 

Door middel van deze brief wil ik graag deelnemers werven voor een koorproject: 

*J.Chr.Fr. Bach (1732-1895)  -koraalmotet “Wachet auf ruft uns die Stimme” (4 delen) 

*Michael Haydn (1737-1806)  -Missa Tempore Quadragesimae (5 delen) 

Het motet van Bach maakt gebruik van een  zeer bekend en geliefd geworden  melodie van Philip Nicolai. De tekst bij 

dit lied is bedoeld voor de Eeuwigheidszondag, daarom behoort het lied bij vieringen die plaatsvinden aan het eind 

van het kerkelijke jaar. Aan de drie bewerkingen van de strofes van dit lied is een vierde gedeelte toegevoegd: een 

verwijzing naar de adventstijd. Michael Haydn schreef de mis MTQ voor de periode die voorafgaat aan Pasen. De mis 

omvat: kyrie, credo, sanctus, benedictus, agnus dei. Beide stukken zijn geschreven voor vierstemmig koor en orgel; 

in het koraalmotet van Bach worden strijkers toegevoegd. 

 

De repetities die nodig zijn voor dit koorproject zullen worden gehouden in  

De Zijbeuk (Pastorielaantje) te Zuidlaren, steeds op woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur. 

Repetitiedata:      alle woensdagen van maart t/m juni,  m.u.v.19 en 26 april 

Na de zomervakantie: alle woensdagen van september t/m 15 november, m.u.v. 25 oktober 

De repetities worden gefaciliteerd door de stichting Sotto Voce te Zuidlaren. 

 

Het  koraalmotet van Bach zal worden uitgevoerd in een ochtenddienst in de Dorpskerk te 

Zuidlaren op zondag 19 november (aanvang 10.00 uur); tezamen met de mis van Haydn ontstaat 

een concertant programma. Dit concert kan echter pas worden georganiseerd als duidelijk is dat 

het project doorgaat. Als datum voor dit concert hou ik daarom de volgende opties aan: 

zaterdagavond 25 november (voorkeur!)  of zondagmiddag 26 november 2017. 

 

Deelname aan dit project kost E 100,-- (voor 25 repetities) Eenmalig betaalt u E 10,00 voor bladmuziek en oefenCD.  

Aanmelden kan m.b.v. bovenstaande adresgegevens (voorkeur: mailadres) bij mij gedaan worden. 

Wilt u dit s.v.p. doen vóor 1 maart. Op die datum zal ik vaststellen of dit project doorgang kan vinden. 

Dat is het geval, als zich minimaal 35 personen hebben aangemeld, en er sprake is van een goede verdeling over de 

koorstemmen. Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt zo snel mogelijk na 1 maart bericht, of het project door gaat. 

Betalen kan ook pas nadat duidelijk is geworden dat het doorgaat.  

Neemt u vooral de vrijheid, dit bericht door te zenden naar mogelijke andere geïnteresseerden. 

 

Met vriendelijke groet,  

Wim Opgelder, dirigent/ projectleider 
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