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Oproep aan zangers en zangeressen!
De koren Cantamus uit Hoofddorp en Cantate Domino uit Zoeterwoude zoeken zangers en zangeressen
voor het project “Herdenkingsconcert” .
In 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding. Dit was in eerste instantie het uitgangspunt voor een
concert. We zijn echter van mening dat er niet kan worden voorbij gegaan aan het herdenken van de
gevallenen en alle leed die de Tweede Wereldoorlog met zich mee bracht.
Met die intentie hebben de koren Cantamus en Cantate Domino, beide onder leiding van Una Cintiņa,
besloten gezamenlijk een herdenkingsconcert te geven op zondagmiddag 3 mei 2020 in de Kathedrale
Basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart en op vrijdagavond 8 mei in Zoeterwoude in de Dorpskerk.
De stukken die uitgevoerd gaan worden tijdens het concert in Haarlem zijn:
Het Requiem van Fauré, Psalm 42 en Psalm 43 van Mendelssohn.
In Zoeterwoude wordt uitgevoerd: Het Requiem van Fauré en Psalm 43 van Mendelssohn.
Psalm 42 wordt daar wel ingestudeerd om deze mee te kunnen zingen in Haarlem.
Aan beide concerten werken twee solisten mee, een sopraan en een bariton. De concerten worden in
beide kerken uitgevoerd met orgelbegeleiding.
Heeft u interesse en wilt u met ons mee doen? U bent van harte welkom!
Donderdag 9 januari 2020 start Cantamus met de repetities van 20.00 tot 22.00 uur in gebouw het
Brandpunt, Hoofdweg 770, 2132 BW Hoofddorp.
Of u sluit aan bij de repetities van Cantate Domino vanaf maandag 6 januari 2020 van 20.00 tot 22.00
uur in Ons Huis, Kosterpad 3, 2381 BN Zoeterwoude.
De kosten: U betaalt voor de vier repetitiemaanden € 65. Bladmuziek: maximaal € 22.50 - dit wordt
uw eigendom. Enthousiast geworden? Bel of mail ons z.s.m. even. Zie briefhoofd (dit om tijdig de
muziek te kunnen bestellen).

*De Kathedrale Basiliek Sint Bavo Haarlem is tot stand gekomen in de periode tussen 1895 en 1930,
naar ontwerp van Joseph Cuypers (1861 – 1949) De kathedraal is door haar gefaseerde bouwperiodes
een uniek object in Nederland en staat samen met de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré-Coeur in
Parijs, de Westminster Cathedral in Londen alsmede de Basiliek van Koekelberg in Brussel in de top
vijf van belangrijkste kerken in de wereld gebouwd tussen 1850 en 1950*

