Uniek concert: kinderen Utrecht en Den Bosch
Kinderen Utrecht en Den Bosch zingen B. Britten, H. Andriessen en M. Pirenne
Op zondag 23 juni 2013 zingen de kinderen van de Kathedrale Koorschool Utrecht – in samenwerking met
Kathedrale Koor Utrecht – en de kinderen van Scola Cantorum ‘Die Sangeren Onser Liever Vrouwen’ samen in
de Sint Catharinakathedraal in Utrecht.
Om 15.00 uur geven de koren een concert.
De koren zingen op hoog niveau. Ze hebben elk hun specifieke klankkleur, die op deze dag naast elkaar en mét
elkaar te horen is. Op het programma staan werken van eigen bodem. Letterlijk, want componisten H. Andriessen
(van wie o.a. delen uit zijn dubbelkorige Missa Solemnis zal klinken) en H.Strategier waren jarenlang verbonden
als organist aan de St.-Catherinakathedraal van Utrecht en M. Pirenne was van 1965-2008 als kerkmusicus
verbonden aan de St.-Janskathedraal van Den Bosch.
Ook zullen er werken klinken van E. Elgar en B. Britten – die 100 jaar geleden geboren is, o.a. zijn Festival Te
Deum, zijn Jubilate Deo en zijn Hymn to the Virgin. De orgelbegeleiding is in handen van Wouter van Belle.
Véronique van den Engh begeleidt het Magnificat en Nunc Dimittis van David Willcocks.
De dirigenten Jeroen Felix en Gerard Beemster verheugen zich op deze muzikale samenwerking. Beemster/Felix:
‘We kunnen op deze manier weer tonen, wat een onschatbare waarde we via de muziek aan de kinderen kunnen
meegeven én - voor onze kinderen goed om te zien - dat er niet alleen in de Bossche kathedraal, maar ook in die
van Utrecht door kinderen gezongen wordt en vice-versa!’
Aanvangstijd: 15.00 uur, de kerk is vanaf 14.30 uur open.
Het concert is gratis toegankelijk. Na afloop wordt een deurcollecte gehouden.
Klik hier voor meer informatie over Schola Cantorum ‘Die Sangeren Onser Liever Vrouwen’.
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