DE DIRIGENT VERTELT...
Van tekst naar klank – Martien Hovestad is erg gefascineerd door de
samenhang van tekst
en klank. Hij had bijna
25 jaar geleden, bij zijn
eerste zelf gemaakte
‘echte’ compositie (op
tekst van Thomas a Kempis), al oog
voor het belang van een goede, poetische tekst. Tijdens het voorjaarsconcert zal dat opnieuw blijken.
Daarom is het zo interessant om te
lezen wat hij daar zelf over schrijft.
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VAN HET BESTUUR
Hartelijk welkom bij alweer de eerste
Nieuwsbrief in 2017. Het was echt
een feestelijke, onvergetelijke ervaring om op 26 november 2016 in een
heel volle Onze Lieve Vrouwebasiliek
te zingen en te spelen. Douwe Houvast blikt nog even terug.
Omdat we van zingen houden, kijken
we echter niet te lang achterom.
Daarom staat deze Nieuwsbrief vol
informatie over het komende voorjaarsconcert rond het thema Licht en
hemel. Onze dirigent Martien geeft
een toelichting op dit programma. Gerard Zuyderhoff werkt mee als basklarinettist én stemacteur. We voeren
een compositie uit op een tekst van
Anna Hoogendoorn. Zowel Gerard
als Anna stellen zich aan u voor.
Wij zien uit naar dit concert. U ook?
Vanzelfsprekend zijn er
ook nu weer de vaste rubrieken zoals ‘De dirigent
vertelt’, ‘Een koorlid vertelt’
en de muziekprijsvraag.
Veel lees- en luisterplezier.
Hartelijke groet,
Jonneke Stuiver-Rubingh

DE MUZIEKPRIJSVRAAG

klik hier om meer te lezen

ANNA HOOGENDOORN
DE CO...

HET JUBILEUMCONCERT
Douwe Houvast was luisteraar tijdens het jubileumconcert op 26 november. Hij heeft genoten, maar
heeft toch ook heel gemengde gevoelens. Hoe dat mogelijk was?
lees het hier

HET VOORJAARSCONCERT
‘LICHT EN HEMEL’
Het Zwols Vocaal Ensemble
o.l.v. Martien Hovestad
met
Gerard Zuyderhoff,
basklarinet en stem

Za. 18 maart Zwolle

Los de muziekvraag in deze Nieuwsbrief op en win wellicht een Cd van
ons jubileumconcert!

Onze Lieve Vrouwebasiliek
20:15 uur

Zo. 2 april Steenderen
Sint- Remigiuskerk 15:00 uur

klik hier om mee te doen

MEER MUZIEK IN DE REGIO

Het programma vindt u hier

Niet alleen het ZVE geeft een voorjaarsconcert.
Zo brengt het Overijssels Kamerkoor
op zaterdag 1 april een programma
met seculiere werken.
Musica Vocalis geeft op zaterdag 8
april een uitvoering van de Johannes Passion van J. S. Bach.

Programmatoelichting: lees hier

HET ZVE REPETEERT
Er wordt door het ZVE nog heel wat gerepeteerd voor het voorjaarsconcert

Dat het ZVE regelmatig teksten
zingt van Anna Hoogendoorn hoeft
niet te verwonderen. Want Martien
en Anna zoeken in tekst en klank
naar de goede harmonie. ‘Een late
leerling’, zegt ze van zichzelf. Maar
dan wel een leerling die in elk geval
een prachtig taalgevoel heeft ontwikkeld.
En als de tekst klaar is? Dan is ‘het
woord aan de melodie’. Een vrouw
die zo’n zin bedenkt... daar wil je
meer van weten!
lees meer

GERARD ZUYDERHOFF
‘In mijn uitvoerende werk zoek ik altijd naar combinaties van verschillende kunstdisciplines zoals van
muziek met proza en poëzie’, schrijft
Gerard. Dat past goed bij het ZVE!
Ooit begonnen als klarinettist ontwikkelde hij daarna ook zijn talent
als stemacteur. Hij vindt het een
voorrecht dat hij aan het programma
Licht en Hemel mag meewerken.
lees hier verder

EEN KOORLID VERTELT...
Een koor als het ZVE zingt teksten
in tal van talen. Ad Geerlings weet
er alles van. Maar ooit had hij wel
iets heel vreemds bij de hand –
gelukkig maar, niet bij het ZVE!
lees het hier

kijk en luister

meer informatie
Contactadres:
Stadhouderlaan 63
8016 CP Zwolle
038-460 30 57

U wilt geen
Nieuwsbrief
meer? Stuur
een mail.

Wilt u vriend worden? Wij informeren u heel graag
over de mogelijkheden.

Repetitie: Iedere dinsdag 20.00-22.00 uur
Kapittelzaal Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 Zwolle. U wilt een repetitie
bijwonen? Neem dan wel eerst contact met
ons op!
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