
Die sieben letzten Worte unseres Erlösers 

am Kreuze 

Joseph Haydn (1732 – 1809) 

Gronings Kamerorkest Clemens Schröner 

o.l.v. Harko Smidt 

Gemengd koor Sotto Voce 

o.l.v. Wim Opgelder 

Vrijdag 11 april 2014, 20.30 uur Helperkerk, 
Coendersweg 58 Groningen 

Zondag 13 april 2014, 15.00 uur Ontmoetingskerk, 
Lentisterrein Zuidlaren 



Joseph Haydn 

Franz Joseph Haydn werd geboren in 1732 als zoon van een 

wagenmaker. Als 8 jarig jongetje werd Haydn aangenomen als sopraan 

in de Stephans Dom te Wenen. Na een tiental moeilijke jaren werd 

Haydn aangesteld als kapelmeester bij een grafelijke familie. In 1761, 

wanneer hij 29 jaar oud is, treedt Haydn in dienst bij vorst Esterhazy, 

een echte muziekminnaar. Hij werd langzaam aan een beroemd man, 

met internationale faam als componist en dirigent. Over zijn vrolijk en 

opgeruimd karakter heeft hij ooit eens, in relatie tot zijn muziek 

gezegd: “De lieve Heer heeft mij een vrolijk karakter gegeven. Hij zal 

het mij niet kwalijk nemen, dat ik, als ik aan Hem denk, vanzelf op 

vrolijke melodieën kom.” Het is hierom ook niet verwonderlijk dat 

slechts weinig muziek van Haydn kan worden gezien als een muzikale 

illustratie van de tekst die getoonzet moest worden (zoals bijvoorbeeld 

bij Bach het geval is) maar dit geldt niet voor het werk waarnaar u gaat 

luisteren. 

De achtergrond van Die sieben Worte des Erlösers am 

Kreuze 

Hier was de opdracht juist het schrijven van een toonschildering bij de 

zeven kruiswoorden van Jezus. Toen Haydn in 1785 een compositie 

opdracht ontving vanuit Cadiz was hij 53 jaar. De bisschop van Cadiz 

wilde een instrumentaal werk van Haydn om te gebruiken tijdens de 

viering op de goede vrijdag. 

De bezetting van het orkest luidt als volgt: twee fluiten, twee hobo’s, 

twee fagotten, twee trompetten, pauken, vier hoorns en strijkers. De 

brief waarin de compositie werd besteld geeft in detail aan wat de 

bedoeling was. Het werk zou moet beginnen met een introduzzione, 

om de toon te zetten voor het gehele werk. 

Hierna zou dan de bisschop het eerste van de zeven kruiswoorden 

lezen, gevolgd door een korte uitleg. Vervolgens een eerste adagio. 



Dan lezing plus uitleg van het tweede kruiswoord, en een tweede 

adagio, en zo voorts. Ieder muziekstuk zou een uitbeelding moeten zijn 

van het gelezen kruiswoord. Ieder muziekstuk zou ten hoogste 10 

minuten mogen duren. Het laatste muziekstuk zou een uitbeelding 

moeten zijn van het beven der aarde. (Terremoto) dat volgde op de 

kruisiging. 

Het werk werd spoedig bekend en geliefd in geheel Europa. In 1787 

werd het uitgegeven te Wenen, in de oorspronkelijke versie voor 

orkest. Het arrangement tot strijkkwartet, dat Haydn vervaardigde in 

opdracht van een Engelse uitgever, is gecatalogiseerd als opus 51. 

Tijdens zijn laatste reis van Londen naar zijn huis te Wenen hoorde 

Haydn (te Passau) tot zijn verrassing een uitvoering door orkest, met 

toegevoegde partijen voor solisten en koor op beschouwende teksten 

van de koordirigent Friberth. Het idee beviel hem wel, al meende hij, 

dat hij de zangpartijen beter geschreven zou hebben. 

Haydn begon spontaan aan de omwerking van instrumentale muziek 

tot een soort lijdenscantate). Hij liet de partituur van Friberth 

overkomen uit Passau, en toog aan het werk. Friberth had de feitelijke 

kruiswoorden van Jezus als recitatief toegevoegd (solozang + orkest). 

Dit was Haydn te theatraal, en hij toonzette de teksten op verbluffend 

simpele wijze voor vierstemmig koor. Baron van Swieten, (ook de 

tekstschrijver van de Schöpfung en Jahreszeiten), verbeterde de 

Passauer teksten. De orkestratie werd uitgebreid met klarinet, 

contrafagot en trombone. Tussen het 4e en 5e adagio werd een 

intermezzo voor houtblazers toegevoegd, waarin heel opmerkelijk de 

contrafagot wordt voorgeschreven, een instrument dat in Haydn’s tijd 

nog zelden werd gebruikt. Zo ontstond een prachtige passiemuziek, die 

Haydn zelf rekende tot de beste van zijn composities. Het werk is in zijn 

vorm een van de meest curieuze werken van Haydn. Bij een indeling in 

categorieën (Hoboken) van alle werken van Haydn moest dit stuk 

worden ingedeeld bij zowel de instrumentale als de vocale werken. 

Zowel de wijze waarop het stuk tot stand kwam als de geschiedenis van 



“Die sieben letzten Worte ”heeft geen enkele parallel in de 

muziekgeschiedenis. Eigenaardig genoeg is de oorspronkelijke versie in 

Haydn’s tijd de meest beroemde en meest uitgevoerde geweest, maar 

wordt ze in onze tijd zelden meer ten gehore gebracht. Pas sinds 1962 

is deze versie in een moderne uitgave beschikbaar. 

Haydn schreef dat ‘de taak van het schrijven van zeven op elkaar 

volgende langzame delen van elk 10 minuten tijdsduur, zeker geen 

eenvoudige opdracht was, en dat hij zich toch niet bij machte voelde, 

te voldoen aan de aangegeven tijdsduur. Om balans te krijgen in de 

monotonie van een opeenvolging van langzame stuken heeft Haydn de 

volgende middelen toegepast: Een uitbundig uiteenlopen van 

melodieën, nadrukkelijke toonsoort-wisselingen, een kleurrijke 

orkestratie, afwisseling tussen koor en solistenkwartet. 

Deze negen langzame stukken (twee instrumentale inleidingen en 

zeven kruiswoorden) getuigen van een grote rijkdom aan muzikale 

invallen bij de keuzes van thema’s, ritme, klank- en 

uitdrukkingsnuances. Zo zeer zelfs, dat je haast vergeet dat het allen 

stukken in ongeveer hetzelfde langzame tempo zijn. Ieder gevoel van 

eentonigheid wordt uitgesloten. Maar de hoofdoorzaak van de hoge 

kwaliteit van deze cyclus zit daarin, dat de stemming (de emotie) 

voortdurend intensief blijft. De muzikale taal blinkt uit in bewust 

gekozen eenvoud. Deze soberheid en deemoed heeft de 

zeggingskracht van de compositie eerder versterkt dan verminderd. 

Haydn heeft de zeggingskracht van de compositie eerder versterkt dan 

verminderd. Haydn heeft niet zozeer doodsangst, maar eerder diepe 

dankbaarheid willen uitdrukken. Daarom hebben hoop en innerlijke 

vrede altijd het laatste woord, reden waarom ook slechts een adagio in 

mineur eindigt. Terecht zegt de componist trots, dat hij er in geslaagd 

is, in ieder deel door de mogelijkheden van instrumentale muziek de 

ziel van een onbevooroordeeld luisteraar te treffen.



1. Vater! vergib ihnen, 

denn sie wissen nicht, was 

sie tun. 

Lukas 23: 34 

Vater im Himmel, o sieh 

hernieder vom ewigen Thron! 

Vater der Liebe, dein 

eingeborner, er fleht für 

Sünder, für deine Kinder, 

erhöre den Sohn!  

 

Ach, wir sind tief gefallen, wir 

sündigten schwer; doch allen 

zum Heil, uns allen, floss deines 

Sohnes Blut. 

Das Blut des Lamms schreit 

nicht um Rach; es tilgt die 

Sünden. Vater der Liebe, lass 

uns Gnade finden, erhöre den 

Sohn! 

O Vater, o Vater, erhöre den 

Sohn! 

 

 

 

1. Vader, vergeef het hun, 

want zij weten niet wat zij 

doen. 

Lukas 23: 34 

Vader in de hemel, o kijk neer 

vanaf de eeuwige troon! 

Vader van de Liefde, uw 

eniggeboren Zoon, Hij smeekt 

omwille van de zondaars, 

omwille van uw kinderen, 

verhoor uw Zoon! 

Ach, wij zijn diep gevallen, wij 

hebben zwaar gezondigd; maar 

tot heil van allen, vloeide het 

bloed van uw Zoon. 

Het bloed van het Lam roept 

niet om wraak; het verlost ons 

van de zonden. Vader van de 

Liefde, laat ons genade vinden 

verhoor uw Zoon. 

O Vader, o Vader, verhoor uw 

Zoon! 

  



2. Fürwahr, ich sag es dir: 

Heute wirst du bei mir im 

Paradiese sein. 

Lukas: 23: 43 

Ganz Erbarmen, Gnad' und 

Liebe, bist du Mittler, 

Gotteslamm. 

Kaum ruft jener reuig auf zu dir: 

Wenn du kommest in dein 

Reich, ach, so denke mein! 

So versprichst du ihm voll 

Milde: Heut wirst du bei mir im 

Paradiese sein. 

Herr und Gott! Blick auf uns! 

Sieh an deines Kreuzes Fuße 

uns're wahre Reu' und Buße! 

 

Sieh, o Vater, unsere Reue! Gib 

uns auch zur letzten Stunde 

jenen Tost aus deinem Munde: 

Heut wirst du bei mir im 

Paradiese sein. 

 

 

 

 

2. Voorwaar, ik zeg u: 

Heden zult gij met mij in 

het paradijs zijn. 

Lukas: 23: 43 

Ontferming, genade en liefde, 

zijt gij ten volle, bemiddelaar, 

Lam Gods. 

Iemand hoeft maar berouwvol 

tot u te roepen: Als gij in uw rijk 

komt, ach, denk dan aan mij! 

En gij belooft hem vol mildheid: 

Vandaag nog zult gij bij mij in 

het paradijs zijn. 

Heer en God! Zie op ons neer! 

Zie aan de voet van uw kruis 

onze waarachtige spijt en 

boete! 

Zie, o Vader, onze spijt! Geef 

ook ons in ons laatste uur die 

troost uit uw mond: 

Vandaag nog zult gij bij mij in 

het paradijs zijn. 

  



3. Frau, hier siehe deinen 

Sohn, und du, siehe deine 

Mutter! 

Johannes 19: 26 

Mutter Jesu, die du trostlos, 

weinend, seufzend bei dem 

Kreuze standst und die Qualen 

seines Leidens in der Stund' des 

bittern Scheidens siebenfach in 

dir empfandst. Kaum mehr 

fähig, dich zu fassen, und doch 

standhaft und gelassen, nimmst 

als Sohn den treuen Jünger und 

mit ihm auch uns als Kinder an. 

Mutter Jesu, o du Zuflucht aller 

Sünder, hör das Flehen deiner 

Kinder. Steh uns bei im letzten 

Streit, Mutter voll der 

Zärtlichkeit. O steh uns allen 

bei! Wenn wir mit dem Tode 

ringen und aus dem 

beklemmten Herzen unsre 

Seufzer zu dir dringen, lass uns, 

Mutter, lass uns da nicht 

unterliegen! 

Hilf uns dann den Feind 

besiegen und steh uns bei im 

letzten Streit! Wenn wir mit 

dem Tode ringen, o da zeige 

dich als Mutter und empfehl 

uns deinem Sohn, o Mutter! 

3. Vrouw, zie uw zoon, zie 

uw moeder Moeder van 

Jezus! 

Johannes 19: 26 Gij die 

ontroostbaar, wenend, 

zuchtend bij het kruis stond en 

de kwellingen van zijn lijden in 

het uur van het bittere 

verscheiden zevenvoudig 

ondervond. Bijna ten einde 

raad, en toch standvastig en 

beheerst, neemt gij tot zoon de 

trouwe leerling en met hem 

ook ons als kinderen aan. 

Moeder van Jezus, o gij 

toevlucht voor alle zondaars, 

hoor het smeken van uw 

kinderen. Sta ons bij in de 

laatste strijd. Moeder vol van 

tederheid. O sta ons allen bij! 

Wanneer wij met de dood 

worstelen en uit ons beklemde 

hart onze zuchten aan u 

opdringen, laat ons dan, 

Moeder, laat ons dan niet 

bezwijken! Help ons dan de 

vijand te overwinnen en sta ons 

bij in onze laatste strijd! 

Wanneer wij met de dood 

worstelen, o toon u dan een 

moeder en beveel ons aan bij 

uw Zoon, o Moeder! 



4. Mein Gott, mein Gott, 

warum hast du mich 

verlassen? 

Mattheüs 27: 46 

Warum hast du mich verlassen? 

Wer sieht hier der Gottheit 

Spur? Wer? Wer kann fassen 

dies Geheimnis? O Gott der 

Kraft, o Gott der Macht und 

Stärke, wir sind deiner Hände 

Werke, und deine Lieb, o Herr, 

hat uns erlöst. 

O Herr, wir danken dir von 

Herzen. Unserwegen littst du 

Schmerzen, Spott, Verlassung, 

Angst und Pein. 

Herr, wer sollte dich nicht 

lieben, dich mit Sünden noch 

betrüben? 

Wer kann deine Huld 

verkennen? Nein, nichts soll 

uns von dir trennen, allhier und 

dort in Ewigkeit. 

 

 

 

 

4. Mijn God, mijn God, 

waarom hebt Gij mij 

verlaten? 

Mattheüs 27: 46 

Waarom hebt gij mij verlaten? 

Wie ziet hierin het teken van de 

Godheid? Wie? Wie kan dit 

geheim bevatten? O God van 

de kracht, o God van de macht 

en sterkte, wij zijn de werken 

van uw hand, en uw liefde, o 

Heer, heeft ons verlost. 

O Heer, wij danken u van harte. 

Om onzentwille leed gij 

smarten, spot, verlating, angst 

en pijn. 

Heer, wie zou u niet beminnen, 

u met zonden nog leed doen? 

Wie kan uw genade 

miskennen? Neen, niets mag 

ons van u scheiden, hier en nu 

tot in eeuwigheid. 

  



5. Jesus rufet: Ach, mich 

dürstet! 

Johannes 19: 28 

Hemmt nun die Rache, stillt 

eure Wut! Menschen, lasset 

Mitleid euch erweichen, ruft 

Erbarmung in das Herz! 

 

Jesus rufet: Ach, mich dürstet! 

Ihm reicht man Wein, den man 

mit Galle mischet. So labt man 

ihn. Kann Grausamkeit noch 

weiter gehn? 

Nun kann er nicht mehr fassen 

den Schmerz, der ihn allmächtig 

drückt, den Schmerz, der 

Wohltun war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Jezus roept: Ach mij 

dorst! 

Johannes 19: 28 

Houdt nu de wraak tegen, 

verdrijf uw woede! Mensen, 

laat u vermurwen door 

medelijden, roept om 

ontferming in uw hart! 

Jezus roept: Mij dorst! Men 

reikt hem wijn aan, die men 

met gal heeft gemengd. Zo laaft 

men hem. Kan wreedheid nog 

verder gaan? 

Nu kan hij de smart niet meer 

bevatten, die hem enorm 

beklemt, de smart, die een 

weldaad was. 

  



6. Es ist vollbracht. 

Johannes 19: 30 

Es ist vollbracht. An das 

Opferholz geheftet, hanget 

Jesus in der Nacht; und dann 

ruft er laut: Es ist vollbracht. 

Was uns jenes Holz geschadet, 

wird durch dieses gut gemacht. 

Weh euch Bösen, weh euch 

Blinden, weh euch allen, die ihr 

Sünden immer häuft auf 

Sünden! Menschen, denket 

nach! 

Werdet ihr Erbarmung finden, 

wenn er kommt in seiner 

Herrlichkeit und seiner Macht? 

Rett uns, Mittler, vom 

Verderben! 

Höre, Gottmensch, unser 

Schrein! 

Lass dein Leiden und dein 

Sterben nicht an uns verloren 

sein. 

Lass uns einst den Himmel 

erben und mit dir uns ewig 

freu'n. 

 

 

6. Het is volbracht. 

Johannes 19:30 

Het is volbracht. Aan het 

offerhout genageld, hangt Jezus 

in de duisternis; En dan roept 

hij luid: Het is volbracht. 

Wat dat hout ons geschaad 

heeft, wordt door dit hout 

goedgemaakt. Wee jullie 

slechten, wee jullie blinden, 

wee jullie allen, die steeds 

zonde op zonde stapelt! 

Mensen, denkt toch na! 

Zult u ontferming vinden, 

wanneer hij komt in 

heerlijkheid en macht? Red ons, 

bemiddelaar, van het verderf! 

 

Hoor, God, mens, ons roepen! 

Laat uw lijden en uw sterven 

voor ons niet tevergeefs zijn. 

 

Laat ons eenmaal de hemel 

erven en ons met u eeuwig 

verheugen. 

  



7 Vater, in deine Hände 

empfehle ich meinen 

Geist. 

Lukas 23: 46 

In deine Hände, o Herr, empfehl 

ich meinen Geist. Nun steigt 

sein Leiden höher nicht, nun 

triumphiert er laut und spricht: 

Nimm, Vater, meine Seele. 

Dir empfehl ich meinen Geist. 

Und dann neigt er sein Haupt 

und stirbt. 

Vom ewigen Verderben hat uns 

sein Blut errettet; aus Liebe für 

uns Menschen starb er den Tod 

der Sünder. 

Du gabst uns neues Leben; was 

können wir dir geben? Zu 

deinen Füßen liegen wir, o Jesu, 

tief gerührt; 

Nimm unser Herz als Opfer an! 

 

 

 

 

 

7. Vader, in uwe handen 

beveel ik mijnen geest. 

 

Lukas 23: 46 

Vader, in uwe handen beveel ik 

mijnen geest. Nu wordt zijn 

lijden niet heviger meer, Nu 

zegeviert hij luid en spreekt: 

Neem, Vader, mijn ziel. 

Aan u beveel ik mijn geest. 

En dan neigt hij zijn hoofd en 

sterft. 

Van het eeuwige verderf heeft 

zijn bloed ons gered; uit liefde 

voor ons mensen stierf hij de 

dood van de zondaars. 

Gij hebt ons nieuw leven 

geschonken; Wat kunnen wij u 

geven? Aan uw voeten liggen 

wij, o Jezus, diep bewogen; 

Neem ons hart als offer aan! 

  



Er ist nicht mehr 

(Das Erdbeben) 

Er ist nicht mehr. 

Der Erde Tiefen schallen 

wieder: Er ist nicht mehr. 

Erzittre, Golgatha, erzittre! 

Er starb auf deinen Höhen. 

O Sonne, fleuch und leuchte 

diesem Tage nicht! 

Zerreiße, zerreiße, Land, worauf 

die Mörder stehen! Ihr Gräber, 

tut euch auf, ihr Väter, steigt 

ans Licht! 

Das Erdreich, das euch deckt, ist 

ganz mit Blut befleckt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij is niet meer 
(De aardbeving) 

Hij is niet meer. 

In de diepten der aarde 

weerklinkt: Hij is niet meer. 

Siddert, Golgotha, siddert! 

Hij stierf op uw hoogten. 

O zon, vlied heen en verlicht 

deze dag niet! 

Scheur open, scheur open, land, 

waarop de moordenaars staan! 

Gij graven, opent u, gij 

voorvaders, treedt in het licht! 

Het aardrijk, dat u bedekt, is 

geheel met bloed bevlekt. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Harko Smidt 

Harko Smidt is sedert 2006 de enthousiaste dirigent van het Gronings 

Kamerorkest Clemens Schröner. Al van jongs af aan is Harko altijd met 

muziek bezig geweest. Als kind speelde hij viool en hij koos ervoor om 

in de muziek door te gaan. In 1969 ging hij naar het conservatorium in 

Groningen, voor leraar schoolmuziek en hoofdvak viool. Met dirigeren 

kwam hij in aanraking door koordirectie en, vak Ru Zevenhuizen, het 

leden van samenspelgroepen van Jeugd en Muziek. Via cursussen legde 

hij zich verder op het dirigeren toe. Intussen heeft hij een uitgebreide 

ervaring als dirigent, door het leiden van diverse koren en vooral door 

de directie van jeugdorkesten, o.a. van het Zernike College en het 

Praedinius Gymnasium. Dit laatste orkest leidt hij al meer dan 25 jaar, 

met als jaarlijks hoogtepunt de deelname aan het orkestival voor 

gymnasia in het Concertgebouw in Amsterdam. Van diverse orkesten in 

de regio heeft hij de directie gevoerd. Naast het Gronings Kamerorkest 

Clemens Schröner leidt hij momenteel ook nog het ICO-Orpheus 

kamerorkest in Roden. 

 

Wim Opgelder  www.muziekinpraktijk.nl 

Wim Opgelder studeerde aan het conservatorium te Groningen. Hij 

behaalde de diploma’s orgel (onderwijsakte en diploma uitvoerend 

musicus) en koordirectie/kerkmuziek. Hiernaast nog de aktes A.M.V. en 

piano. Als docent heeft hij een eigen bedrijf “Muziekinpraktijk” dat 

gevestigd is in Zuidlaren. Hij is als organist verbonden aan de PKN kerk 

van Zuidlaren en als cantor/pianist aan de Pepergasthuiskerk te 

Groningen. Met regelmaat verzorgt hij, naast concerten, ook lezingen 

in de regio. Als dirigent is hij werkzaam bij koren te Zuidlaren, Borger, 

Roden en Groningen en als leider van koorprojecten. Van Sotto Voce is 

hij sinds de oprichting dirigent. 

  

http://www.muziekinpraktijk.nl/


Joke Dorgelo 

In het leven van Joke Dorgelo, werkzaam als onderwijzeres, heeft de 

actieve uitoefening van muziek een grote rol gespeeld. Al jong volgde 

zij blokfluit- en orgellessen en zong in vele koren in de regio 

Appingedam/Delfzijl. Gedurende vijftien jaar dirigeerde zij het 

gospelkoor Simi Jadech uit Appingedam. Naast koordirectie volgt Joke 

zanglessen, voorheen bij Nanny Terwiel aan het IVAK in Delfzijl en nu 

bij Luuk Tuinder. Vanaf begin 2009 leidt zij het Vocaal 

Mannenensemble Deo Cantemus en is daarmee een geheel nieuwe 

weg ingeslagen naast het zingen van het oude repertoire. 

  



Het Gronings Kamerorkest Clemens Schröner 

www.clemens-schroner.nl 

 

Is genoemd naar haar oprichter en eerste dirigent de 

heer E. Clemens Schröner (1871 – 1950). Deze was van 

1910 tot 1945 directeur van de Groningse 

muziekschool. Van 1902 tot 1937 was hij 

concertmeester van het Groninger orkest dat later het 

Noord Nederlands Orkest (NNO) werd. Na het 

beëindigen van zijn concertmeesterschap ging Clemens 

Schröner huiskamerconcertjes geven met enkele 

leerlingen, voornamelijk barokmuziek. Dat was de basis van het huidige 

amateur-kamerorkest. In 1938 was het eerste concert in Huize Maas. 

Het orkest werd later uitgebreid met een blazerssectie tot een volledig 

symfonieorkest en bestaat nu uit dertig amateurmusici. Onder leiding 

van dirigent Harko Smidt spelen zij muziek van verschillende genres en 

uit verschillende periodes, van barok tot eigentijds. Regelmatig wordt 

samengewerkt met solisten, zangers en koor. Het Gronings 

Kamerorkest Clemens Schröner is van harte bereid om een concert te 

geven in uw regio. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris 

van het bestuur. 

Het orkest is op zoek naar enthousiaste amateur musici met enige 

samenspelervaring. Er is plaats voor violisten, altviolisten, 

contrabassisten, een hobo, een fagot en een hoorn. Informatie : 

Marijke Künzli, 0595 – 551627 

  

http://www.clemens-schroner.nl/
http://www.clemens-schroner.nl/contact.htm


Het koor Sotto Voce 

www.sottovocezuidlaren.nl 

 

Dat in 2005 is opgericht bestaat uit 40 

leden. Het repertoire is veelzijdig. Het 

betreft vooral koorwerken vanaf de 

barokperiode van zowel geestelijke als 

wereldlijke muziek. Het koor heeft de afgelopen jaren van zich doen 

horen door het uitvoeren van korte werken zoals cantates van Bach en 

Buxtehude, de “Deutsche Messe” van Schubert, alsook grotere 

muziekstukken o.a. die “Geburt Christi” van Heinrich von 

Herzogenberg. In 2010 werd het eerste lustrum gevierd met ”Der Rose 

Pilgerfahrt” van Robert Schumann. In 2011 en 2012 zijn er 2 concerten 

gegeven in samenwerking met het Gronings Kamerorkest Clemens 

Schröner. In 2012 tevens een Valentijns concert met liefdesliederen uit 

de Renaissance en Barok. In 2013 werd “The Crucifixion” van John 

Stainer uitgevoerd. Sotto Voce werkte mee aan diverse korenfestivals 

en Pedaal Vocaal. Het koor staat sinds de oprichting onder de 

deskundige en enthousiaste leiding van Wim Opgelder. 

 

Geplande concerten: 

Vrijdag 19 december 2014 20.00 uur 

Kerstconcert in de Kandelaarkerk, Schipborgerweg, Zuidlaren; 

gezamenlijk met het gemengd koor Woudklank uit Roden en het 

vrouwenkoor Ma Musika uit Borger. 

2015 Ode for St. Cecilia’s Day van Händel. Datum nog niet bekend. 

 

http://www.sottovocezuidlaren.nl/

