Pärt Salve Regina
Martinů L egende aus dem
Rauch des Kartoffelkrautes

Janáček O
 tče Nás | Kačena divoká
Tormis Liederen uit Setu

Kleuren, geuren en klanken uit Centraal Europa

Projectkoor Gelderland met:
Jurgen de Jong, tenor
Bart Lelivelt, accordeon
Vincent Martig, klarinet
Yerang Ko, hoorn
Hanneke Dijkstra, blokfluit
Mariëlle Schreurs, harp
Frank Leurs, piano
Monique Verhoeven, dirigent

zaterdag 14 november 2015 20 uur
Bartholomeuskerk, Beek
zondag 15 november 2015 15 uur
Vredebergkerk, Oosterbeek

Thema in dit project vol herfstkleuren is het leven op het platteland, waar de
oogst is binnengehaald, de aardappelvelden worden afgebrand, de eenden uit de
lucht worden geschoten en de dorpelingen zich druk maken om een Mariabeeld
dat uit de kerk is verdwenen. Sfeervolle en nostalgische beelden van het landleven zoals dat in Centraal Europa nog bestaat, en waar we hier soms naar terug
verlangen. Met teksten en muziek waarin de basis van het menselijke bestaan
op een vaak luchtige manier wordt onderstreept, zodat iedereen de rijkdom van
het dagelijks brood weer waardeert en weet waarom de madeliefjes bloeien.
Met muziek uit Tsjechië, Moravië, Estland en Polen roept Projectkoor Gelderland die sfeerbeelden op. Twee centrale stukken: de volkse en speelse Legende aus dem Rauch des
Kartoffelkrautes van Bohuslav Martinů, en het prachtige Otče Nás (Onze Vader) van Leoš
Janáček. Geen doorsnee repertoire, maar krachtige muziek gekruid met allerlei authentieke
melodieën en eigenzinnige samenklanken. Daar omheen enkele a cappella-liederen van
Janáček, Veljo Tormis en Cyrillus Kreek. En we openen het programma met een monumentaal stuk van Arvo Pärt, Salve Regina. In breed golvende lijnen, stijgend naar een extatische
bede aan de Moeder Gods die nog lang naklinkt in de oren.
Zo’n programma is een kolfje naar de hand van dirigent Monique Verhoeven en we zijn heel
gelukkig dat we haar voor dit project weer hebben kunnen engageren. Met de ervaringen
van Engraved in my heart nog in het hart gegrift, kunnen het niet anders dan geweldige,
inspirerende en gloedvolle concerten worden! Projectkoor Gelderland, ondersteund door een
instrumentaal ensemble en met medewerking van tenor Jurgen de Jong, trakteert u op een
muzikaal zeer gevarieerd menu.
Kom dat mee beleven in de Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen op 14 november (20 uur)
of in de Vredebergkerk in Oosterbeek op 15 november (15 uur).
De entreekaartjes kosten €16,- in de voorverkoop en €18.- aan de kassa op de concertlocaties. Kaarten in de voorverkoop zijn te bestellen via de website van Projectkoor
Gelderland: www.projectkoorgelderland.nl

www.projectkoorgelderland.nl

