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Korenconcert nieuwe stijl
Voor de derde keer organiseert SCAUH een Korenconcert
binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De Stichting
Culturele Activiteiten Utrechtse Heuvelrug (SCAUH) is in
2009 opgericht met als doelstelling ‘Het bevorderen,
activeren en ondersteunen van culturele activiteiten in
de gemeente’. Aan deze doelstelling heeft de stichting
in de afgelopen jaren invulling gegeven. Zo vond in
oktober 2009 gelijktijdig in vijf dorpen een groots koren
en orkestenfestival plaats. Twee jaar geleden werd het
Korenfestival in Driebergen-Rijsenburg gehouden.
De twee succesvolle muziekevenementen stimuleren SCAUH
om de komende jaren nieuwe korenfestivals te organiseren.
Hierbij wordt voor een kleinschalige opzet gekozen met een
meerjaren aanpak.
Voor u treden vijf koren op in Cultuurhuis De Binder. Het
bijzondere van het korenconcert is dat de culturele waarde
hiervan telkens opnieuw wordt bewezen gezien de diversiteit
aan koren en zanggroepen. De gemeente mag trots zijn dat
het over zo’n 35 koren, zanggroepen en zangensembles
beschikt. Een rekensommetje leert dat de SCAUH nog jaren
vooruit kan met het organiseren van Korenconcerten.
Ik wens u heel veel plezier en ik ga genieten van de
uitvoeringen waarmee u de gemeente opnieuw op een
positieve manier op de culturele kaart zet.
Tim Verhoef, Wethouder Cultuur
van de gemeente Utrechtse Heuvelrug
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Programma korenfestival

19.30 – 20.00 uur :

Kinderkoor Pyramidalis uit Utrecht

20.00 - 20.30 uur:

Piratenkoor ManOverboord uit Driebergen

20.30 - 21.00 uur:

Vrouwenkoor V’Allure uit Veenendaal

21.00 – 21.30 uur: PAUZE

21.30 - 22.00 uur:

Koor Vinkenvocale uit Maarn

22.00 - 22.05 uur:

Solo: Marti Broer; begeleiding: Petra van der Snoek

22.05 - 22.35 uur:

Stichts Mannenkoor uit Driebergen

Soliste
Marti Broer:
een veelzijdige sopraan
De soliste, Marti Broer, heeft haar zangstudie voltooid
bij de bekende alt/mezzosopraan, Joke de Vin.
Zij soleert regelmatig bij verschillende koren in
Nederland, waarbij zij put uit een breed repertoire,
van barok tot hedendaagse muziek. Zij nam in 2005
de sopraanpartij onder haar hoede van de première
van de moderne cantate ‘Dass Friede sei auf Erden’
van Paul Huber met een mannenkoor. In 2009
vertolkte zij de rol van Madame Silberklang in de
operette ‘Die Schauspieldirektor’. Marti zingt al
geruime tijd in het Wijks Vocaal Ensemble in Wijk bij
Duurstede.
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Kinderkoor Pyramidalis

Het kinderkoor Pyramidalis maakt deel uit van de Zangschool Utrecht.
Dit is een initiatief van Thea Bakker (zangpedagoge/koordirigente).
De school geeft zangonderwijs aan volwassenen en leerlingen.
De wekelijkse lessen vinden plaats op verschillende locaties, w.o. Zeist.
Er is weer plaats voor nieuwe leerlingen!
Voor meer informatie: www.zangschool.nl
Het repertoire voor vanavond is als volgt:
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•

Ayo, ayo

•

Le coq est mort

•

Soleram

•

Petroesjka

•

Big back fly

•

Chapeau

•

Itsumo

•

Good night

Piratenkoor ManOverboord

Het Piratenkoor ManOverboord werd in 2008 opgericht en bestaat uit
ongeveer 25 zingende en musicerende piraten. Het koor zingt over de
vroegere Nederlandse scheepvaart, veelal Nederlandstalig, maar er zijn
ook muzikale uitstapjes naar andere zeevarende landen.
Het repertoire voor vanavond is als volgt.
•

Piratenmaken

•

Maar de haven is ver

•

Bloody Mary

•

Val maar aan

•

Johnny, Johnny, John

•

Heimee naar huis

•

Rum uit Jamaica

•

Anna Jacoba

•

O Marenariello
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Vrouwenkoor V’Allure

Vrouwenkoor V’Allure uit Veenendaal bestaat uit 37 enthousiaste vrouwen.
Zij zingen met zichtbaar veel plezier een gevariëerd programma onder
leiding van dirigente Lenneke Derks. Het koor wordt begeleid op de piano
door Angela van Dis. Op het repertoire staan Nederlandstalige liedjes,
popmuziek, musicalsongs en lichtvoetige klassieke muziek.
Het repertoire voor vanavond is als volgt:
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•

The Rose

•

Ich liebe dich

•

Memory

•

Killing me softly

•

Yes sir

•

Raindrops

•

Dancinq Queen

•

Dandelion

•

Top of the World

Vinkenvocale

Vinkenvocale uit Maarn zingt vierstemmige liederen, van klassiek tot populaire
muziek. Het koor repeteert op de Vinkenbuurt in Maarn onder leiding van
Petra van der Snoek.
Op het Korenfestival 2013 zingt Vinkenvocale een ondeugend lied van Mozart
over ontrouw. Drie liederen uit de Westside Story, waarvan ‘Somewhere’
samen met sopraan zangeres Marti Broer. Tot slot ‘Skyfall’ uit de James Bond
film, in een eigen bewerking voor Vinkenvocale. De pianobegeleiding van
‘Skyfall’ is in handen van de 17-jarige Lisanne v.d. Velpen.
Het repertoire van Vinkenvocale voor vanavond is als volgt:
•

W.A. Mozart: Piu non si trovano, a capella

•

L. Bernstein: America, pianobegeleiding Petra van der Snoek

•

S. Sondheim: One Hand, one Heart (arr. Len Thomas)

•

arr. Fokko Bennen: Somewhere, sopraan solo Marti Broer
uit de Westside Story

•

P. Epworth en A. Adkins: Skyfall, pianobegeleiding
Lisanne van de Velpen (arr. Petra van der Snoek)

7

Het Stichts

Mannenkoor

Het Stichts Mannenkoor uit Driebergen is opgericht in 1953 en heeft ongeveer
60 leden. Het koor staat onder leiding van Piet van der Sanden en beschikt over
een uitgebreid repertoire. Dit variëert van klassieke werken, religieus repertoire
tot oude en moderne volksliederen uit binnen- en buitenland. Ook zingt het koor
liederen uit bekende musicals en stukken uit jazz- en gospelrepertoire.
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