Workshop Tsjechische muziek voor vrouwen
Zaterdagmiddag 11 maart 2017
Wormerveerse Vermaning

Programma

In deze workshop, georganiseerd door Sorores Meae, maak je
kennis met het uitgebreide repertoire dat door Tsjechische
componisten is geschreven voor vrouwenkoor.
Soms gaat het om werk van bekende componisten als Antonin
Dvořák.
Er zijn ook prachtige, maar veel minder bekende, composities
voor vrouwenkoor geschreven door bijvoorbeeld Bohuslav
Martinů en Petr Eben; een hedendaagse componist.
Tijdens de middag is de collectie van alle Tsjechische
koormuziek van Sorores Meae te bekijken. We geven
informatie over de moeilijkheidsgraad van de stukken en de
wijze waarop je de soms onbekende bladmuziek in Tsjechië
kunt bestellen.
Deze workshop staat in het teken van het concert dat Sorores
Meae geeft op 13 mei 2017 waar een volledig Tsjechisch
programma wordt gezongen.

De workshop

De workshop start met een inleiding: wat maakt deze muziek nu typisch Tsjechisch? Hoe kun je dit
terughoren in de koorstukken? Welke klanken horen bij, voor ons onbekende, letters? En hoe spreek je al
deze vreemde klanken uit?
We oefenen op een speelse manier met “tongtwisters “ en maken kennis met de Tsjechische uitspraak.
Na de inleiding gaan we aan de slag: onder leiding van onze dirigent Karin Joosen studeren we twee
liederen in die typisch horen tot de Tsjechische koormuziek.

Deelnemers

Alle vrouwen die kennis willen maken met Tsjechische muziek of die gewoon een middag heerlijk willen
zingen zijn welkom bij de workshop. Noten kunnen lezen is niet vereist, enige koorervaring is prettig maar
niet noodzakelijk. We bieden een inspirerende, gezellige middag vol zang en wetenswaardigheden.

De dag wordt begeleid door
Karin Joosen
Marcel Joosen
Sorores Meae

dirigent Sorores Meae, zangcoach en bekend van koorvorminglessen en
scratchconcerten.
pianist, dirigent van vier grote koren in Noord-Holland en kenner van
Tsjechische muziek.
betekent ‘mijn zusters’, een toepasselijke naam voor een koor dat enkel uit
vrouwen bestaat. Actief vrouwenkoor met groot repertoire, van klassiek (o.a.
Vivaldi en Brahms) tot hedendaags (o.a. Jenkins en Eben) en gespecialiseerd
in muziek van Tsjechische componisten. Sorores Meae maakte twee maal een
concertreis naar Praag en heeft al verschillende concerten gegeven met een
Tsjechisch programma.

Praktische zaken
•

•
•
•
•
•

Zaterdagmiddag 11 maart 2017.
 Inloop van 12.30-13.00 uur.
 Workshop van 13.00 tot 17.00 uur, borrel na afloop tot 17.30 uur.
Inclusief koffie, thee, iets lekkers en een drankje.
Je ontvangt de bladmuziek van de stukken die wij gaan zingen ter plaatse.
Er zijn voor deze workshop 60 plaatsen beschikbaar. Plaatsing is op volgorde van inschrijving.
De Wormerveerse Vermaning, Zaanweg 57, 1521 DM Wormerveer.
Er zijn parkeermogelijkheden op loopafstand en het treinstation Wormerveer is vlakbij.

Kosten

Deelnemen aan de workshop middag kost € 20,00.
Deelname aan de workshop inclusief een concertkaart voor een gereduceerd tarief voor het concert van
Sorores Meae op 13 mei kost € 30,00.
De inschrijving is pas definitief als het geld overgemaakt is. Wij verzoeken je dit bedrag gelijk met het
verzenden van de inschrijving over te maken naar girorekening NL59 INGB 0005 3455 01 t.n.v. Stichting
Koorinitiatieven. Gaarne onder vermelding van Workshop Tsjechië en de naam van de deelnemer.
Inschrijven: Direct inschrijven? Klik dan op deze link!
Lukt dat niet: stuur dat een mail naar info@sororesmeae.nl

Concert 13 mei 2017

Op 13 mei 2017 om 16.00 uur geeft Sorores Meae een concert met een Tsjechisch programma. Een van de
stukken is de cantate Otvirani Studanek van Bohuslav Martinů. Dit prachtige werk is een soort
folkloristische sprookje waarbij ook een verteller een rol speelt. Het verhaal wordt in het Nederlands
verteld, gezongen wordt – natuurlijk- in het Tsjechisch.
De begeleiding van het koor en de intermezzo’s worden verzorgd door een pianokwartet.
Het concert vindt plaats in de Doopsgezinde Vermaning, Westzijde 80 in Zaandam.
Kaarten à € 12,50 zijn te koop tijdens de workshop, te bestellen via de website www.sororesmeae.nl of
telefonisch te reserveren: 06 11342519.

