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En nu met z’n allen zingen in Doorn
De Stichting Culturele Activiteiten Utrechtse Heuvelrug
(SCAUH) zit niet stil. Opnieuw een korenfestival en nu in
Doorn in de fraaie Maartenskerk in het centrum van
Doorn. Een droomlocatie voor koren. Daarnaast
beschikken we over de prima outillage van De Koningshof,
achter de kerk. Daar zijn voldoende ruimten voor de koren
om zich om te kleden en om eventueel in te zingen.
SCAUH constateert dat meer en meer koren willen meedoen aan
een door SCAUH georganiseerd festival. Dit jaar doen acht koren/zanggroepen
mee; vorig jaar waren dat er nog vijf. Voor het eerst nu ook een middag
programma omdat anders de festivalavond te lang zou uitlopen.
Als meer koren/zanggroepen deelnemen aan de SCAUH-festivals is het
onvermijdelijk zo’n festival over dagdelen te verspreiden. Daar zijn we dus nu
mee bezig. Een uitdaging die we graag aangaan.
Nieuw vanavond is het fenomeen ‘communitysinging’ dat zowel in de informatie
aan de deelnemende koren/zanggroepen en ook in het programmaboekje is
aangekondigd. Dirigente Petra van der Snoek van het koor Vinkencocale uit
Maarn nodigt ons allen uit bij de twee pauzes om een sprankelend nummer in te
studeren. De tekst (en muziek) staan vermeld in het programmaboekje. Na afloop
van het festival maken we daar een ongelooflijke happening onder leiding van
Petra van der Snoek van. Dat is de kracht maar ook de opzet van SCAUH om
goede amateurkoren/zanggezelschappen uit onze gemeente Utrechtse Heuvelrug
bijeen te krijgen voor een boeiend festival, maar ook om het publiek te laten
deelnemen aan het fenomeen ‘zingen’. Laten we wel wezen: als we het hebben
over een vorm van culturele uiting in onze gemeente, dan is de zangcultuur op
amateurniveau in onze gemeente bijzonder hoog, maar liefst een kleine 30 koren
en zanggroepen! Nog veel werk voor SCAUH. Ik wens u heel veel zangplezier.
Wim van Eeden, voorzitter van SCAUH
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Programma korenfestival

16.30 – 17.00 uur

De Driemasters

Driebergen

17.00 – 17.30 uur

Chante Encore

Doorn

17.30 – 18.00 uur

Piratenkoor ‘Man Overboord’ Driebergen

(Communitysinging o.l.v. Petra van der Snoek)

18.00 – 19.00 uur

PAUZE

19.00 – 19.30 uur

Vrouwenzanggroep Korage

Driebergen

19.30 – 20.00 uur

Ridge Voices

Amerongen

20.00 – 20.30 uur

The Living Song

Leersum

(Communitysinging o.l.v. Petra van der Snoek)

20.30 – 21.00 uur

PAUZE

21.00 – 21.30 uur

Stichts Mannenkoor

Driebergen

21.30 – 22.00 uur

Koor Vinkenvocale

Maarn

(Communitysinging o.l.v. Petra van der Snoek)
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Shantykoor De Driemasters

Shantykoor ‘De Driemasters’ uit Driebergen is opgericht in februari 2004.
Het komt voort uit het Stichts Mannenkoor, eveneens uit Driebergen.
De zanggroep telt circa 47 mannen van 55 tot 78 jaar. Het koor treedt samen
met 4 accordeonisten veelvuldig op in de regio Utrecht. Op speciaal verzoek
wordt een trip naar ‘verre oorden’ niet geschuwd.
Vanavond zingt het koor:
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•

Herkenningsmelodie

•

Als de klok van Arnemuiden

•

Volendam

•

Fields of Athenry

•

Vissersmeisje uit Stellendam

•

Als de zuidwester loeit

•

Zuiderzeeballade - Solo Henk en Sjaak

•

De verzonken stad

•

Little Ship

Vrouwenkoor Chante Encore

Doorns Vrouwenkoor Chante Encore staat goed aangeschreven. Het heeft
vorig jaar als ouderenkoor tijdens een concours voor ouderenkoren in
Gorssel de eerste prijs gehaald. Dit mede door toedoen van de vakkundige
en enthousiaste dirigente, Noortje van der Welie. Ook pianiste Berdien
Liefhebber mogen we niet vergeten.
Het repertoire van vanavond is:
•

Come ye sons of art

Henry Purcell

•

Ik hoor het gefluit

Albert de Klerk

•

Plantons la vigne

Emile Jacques-Dalcroze

•

Verdi Prati

Georg Friedrich Händel

•

Der Ring

Antonin Dvorák
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Piratenkoor ManOverboord

Piratenkoor ManOverboord uit Driebergen werd opgericht in juli 2008 en bestaat
uit circa 25 zingende en musicerende piraten. De groep zangers is tegenwoordig
zeer vredelievend. Heel anders was dat toen de zangers/piraten nog jong waren
en zij regelmatig op rooftocht gingen. Na een goede afloop werden er dan
vrolijke zeemansliederen gezongen. ManOverboord zingt momenteel over de
vroegere Nederlandse scheepvaart, veelal Nederlandstalig, maar er zijn ook
uitstapjes naar andere zeevarende landen. Onder leiding van dirigent
Piet van Baal zingen de piraten vanavond de volgende nummers:

6

•

Piratenmaten

•

Te kaap’ren varen

•

Heimwee naar huis

•

Polly O’Brian

•

Botany Bay

•

Bora, Bora

•

O’Connell de Ier

Vrouwenzanggroep Korage

Korage is een vrouwenkoor uit Driebergen en is ontstaan in 1987. Het
bestaat uit zo’n 50 enthousiaste dames en heeft inmiddels grote bekendheid
gekregen, niet alleen in Driebergen en omgeving, maar ook ver daarbuiten.
Onder de bezielende leiding van de professionele dirigente, Ria Aukes, die
tevens pianiste is brengt Korage van pop tot licht-klassiek, evergreens en
musicalsongs, veelal drie-stemmig gezongen.
Vanavond zingt het koor de volgende werken:
•

We’re gonna put on a show

Jay Althouse

•

Highland Lad

Traditional

•

Gabriella’s Song

P. Backman/S. Nilson

•

Vois sur ton chemin

C. Barratier/B. Coulais

•

We zullen doorgaan – Ramses Medley

Ramses Shafty
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Ridge Voices

Ridge Voices is een relatief nieuw koor op de Utrechtse Heuvelrug.
De zanger en zangeressen komen uit diverse plaatsen, zoals Amerongen,
Leersum, Driebergen en Veenendaal. Sinds september 2012 zingt het koor
onder de enthousiaste leiding van Jan Torny. Het repertoire is zeer
gevarieerd: van jazz, pop, gospel tot klassiek. Het koor zingt doorgaans in
moderne talen, zoals Nederlands, Engels en Zweeds, maar ook in het Latijn.
Vanavond brengt het koor de volgende werken ten gehore:
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•

I have a dream

•

She’s like the swallow

•

Morning has broken

•

Mull of Kintyre

•

It might as well be spring

•

Adieu sweet amaryllis

•

Peace in the valley

•

Love change everything

The Living Song

Kamerkoor The Living Song uit Leersum (zo’n 26 zangers) is een vierstemming koor onder leiding van Ton Sauer. In het programma komen
zowel klassieke werken voor, als vroeg-klassieke-liederen en volskliederen
uit verscheidene landen. Het koor geeft zelf concerten; zingt op uitnodiging
en tijdens festivals en bijvoorbeeld op Monumentendag.
Uit het breed samengestelde oeuvre van The Living Song luisteren we
vanavond naar:
•

Verdi prati

G.F. Händel

•

Thou knowest Lord

H. Purcell

•

Tant que vivrai

C. de Sermisy

•

Come again

J. Dowland

•

Sur le pont d’Avignon

arr. M. Freytag

•

De Klacht van de boer

R. Bos

•

Azulao

J. Ovalle

•

La Tarde

arr. E. Silva
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Het Stichts Mannenkoor

Het Stichts Mannenkoor uit Driebergen is opgericht in 1953 en heeft ruim 60
leden. Het koor staat onder leiding van de gedreven dirigent, Piet van der
Sanden, en beschikt over een uitgebreid repertoire. Dat variëert van klassieke
werken, religieuze liederen tot oude en moderne volskliederen uit binnen- en
buitenland. Ook zingt het koor liederen uit bekende musicals en stukken uit het
jazz-en gospelrepertoire. Het jaar 2015 wordt voor het Stichts Mannenkoor heel
belangrijk. Het is namelijk als enig koor uitgenodigd om deel te nemen aan een
concert in de Royal Albert Hall in Londen, in het najaar van 2015. Ten bate van
de Engelse kankerstichting wordt op 15 november 2015 een groot concert
gegeven door een gemengd koor, dat uit circa 1500 mannen en vrouwen
bestaan. Dit zijn leden van een aantal koren uit Engeland, Wales en Schotland en
één koor uit Nederland. Dat is het Stichts Mannenkoor uit Driebergen ! Proficiat.
Dirigent Piet van der Sanden zal en mag de begeleiding verlenen op de piano.
Vanavond zingt het koor het volgende:
•

Tune. Hier zingt een mannenkoor. Henk de Ridder

•

Ama Adéa

Karl Jenkins

•

The Lord bless you

John Rutter

•

Le Vent

René Quignárd

•

Sofly as I leave you

Antonio De Vita/Hal Shaper

•

Slava vo vïshñih Bóhu

Dimitri Bortniansky

•

Heil sei euch Geweihten

Wolfgang A. Mozart

Presentatie: Ruud Rodenburg
Pianist:
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Bas Verheijden

Vinkenvocale

Vinkenvocale uit Maarn zingt vierstemmige liederen, van klassieke tot
populaire muziek. Het koor repeteert op de Vinkenbuurt in Maarn
o.l.v. Petra van der Snoek. Vanavond zingt Vinkenvocale een Musical
medley uit verschillende musicals, zoals:
•

Fiddler on the roof

•

Les Misérables

•

The Lion King
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(Gezamenlijk te zingen aan het einde van het festival)

The Crystals: Da Doo Ron Ron
I met him on a Monday and my heart stood still
Da doo ron ron ron, da doo ron ron
Somebody told me that his name was Bill
Da doo ron ron ron, da doo ron ron
Yeah, my heart stood still. Yes, his name was Bill
And when he walked me home
Da doo ron ron ron, da doo ron ron
I knew what he was doing when he caught my eye
Da doo ron ron ron, da doo ron ron
He looked so quiet but my oh my
Da doo ron ron ron, da doo ron ron
Yeah, he caught my eye. Yes, oh my, oh my
And when he walked me home
Da doo ron ron ron, da doo ron ron
He picked me up at seven and he looked so fine
Da doo ron ron ron, da doo ron ron
Someday soon I’m gonna make him mine
Da doo ron ron ron, da doo ron ron
Yeah, he looked so fine. Yes, I’ll make him mine
And when he walked me home
Da doo ron ron ron, da doo ron ron
Da doo ron ron ron , da doo ron ron
Da doo ron ron ron , da doo ron ron.
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