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Evensong in Ste. Gertrudiskathedraal, Utrecht, 19 april 201

K o o r B a b b el oktober 2019
Peterborough Cathedral, Evensong Hemelvaart 30 mei

Einde jubileumjaar 2019
Met het St. Maartensconcert op 9 november as. komt een einde
aan de Jubileumactiviteiten. We noemen ze nog maar eens even:
• Het spetterende openingsconcert door het KKU olv Gerard
Beemster en met medewerking van Wouter van Belle en
solisten, in een volle kerk, met o.a. Bernstein en muziek van
kathedrale componisten van vroeger en nu en met een
openingswoord door de Burgemeester,
• Een vrolijk en indrukwekkend optreden in Broese boekhandel,
door onze Senioren, met Zuid-Amerikaanse muziek olv
gastdirigent Eduardo Lópes Cardozo
• Een uitpuilende Bibliotheek aan de Stadhuisbrug bij een
optreden van de Kathedrale Koorschool olv Margareth Iping,
met liedjes op tekst van Annie M.G. Schmidt
• Een reünie voor oud-leden op een bloedhete dag in juni, in de
tuin van de Koorschool
• Een (uitgestelde) Kerkenkruiswandeling op een heerlijke
septemberdag met optredens op 5 locaties, interessante
kunsthistorische toelichting door Casper Staal per locatie en bij
het eerste en laatste concert aansluiting bij de orgelvoettocht,
diezelfde dag. Dat ons wandelconcert nu samenviel met Open
Monumentendag was een schot in de roos. Er was overal veel
publiek, die gepland of ongepland bleven staan luisteren naar
ons koor.

• Met de Hoogmis op TV hebben we op passende wijze ook de
belangrijkste reden van ons bestaan aan een breed publiek
kunnen laten zien.

Met trots en dankbaarheid kijken we terug op een bijzonder jaar
met fantastische concerten, een unieke en inspirerende koorreis
naar het mekka van de liturgische koormuziek, Engeland met zijn
unieke kathedralen, samenwerking met talrijke Utrechtse
culturele organisaties en veel publiek. En anders dan bij menig
groot commercieel project, hebben we de kosten van het totale
Jubileumproject grotendeels kunnen dekken met donaties en
bijdragen van Fondsen. Dat heeft ons gesterkt in het gevoel dat
de traditie van 150 jaar Kathedrale Koormuziek in Utrecht nog
steeds op waarde geschat wordt en het vormt voor ons een
aanmoediging om ook naar de toekomst toe alles in het werk te
stellen deze traditie voort te zetten.

9 november 2019: St. Maartensconcert

Het Kathedrale Koor Utrecht, de kinderen van groep 7 & 8 van de Kathedrale
Koorschool en het Domstad Jeugdorkest geven op zaterdagavond 9 november een
feestelijk concert ter afsluiting van de St Maartensparade en ter afsluiting van het
Jubileumjaar 150 jaar Kathedrale Koormuziek in Utrecht. Bij dit concert werken we
samen met het Museum Catharijne Convent.
Het concert vindt plaats om 20.30 uur in de St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat
te Utrecht. Het concert duurt ongeveer 3 kwartier. Het geheel staat onder leiding van
Gerard Beemster, dirigent, en Bert van de Wetering verleent zijn medewerking als
solist.
Zij voeren de Martinus Cantate van Wouter van Belle uit, waarbij de orkestpartij
speciaal voor dit jeugdorkest is gecomponeerd.
Het eveneens jubilerende Domstad Jeugd Orkest voert nog twee andere korte werken
uit:
De Danse macabre van Saint-Saëns en de Marsch der Priester uit die Zauberflöte van
Mozart en het Kathedrale Koor zingt Lead, kindly light van J. Stainer.
De toegang is gratis, na afloop is er een deurcollecte om de kosten van dit concert te
bestrijden. Er zijn geen vaste plaatsen. Donateurs en sponsors kunnen via bijgaande
link maximaal twee plaatsen vooraan reserveren.

In de spotlights: de periodieke schenking

Al het moois van het Kathedrale Koor heeft heel wat voeten in de aarde, vooral in een tijd van
aanpassing aan nieuwe omstandigheden in de Katholieke Kerk, ook in de
Catharinakathedraal.
Aan het eind van dit kalenderjaar willen we daarom de mogelijkheid van een periodieke
schenking nog eens nadrukkelijk onder uw aandacht brengen. Met een door u zelf te bepalen
bedrag verplicht u zich vijf jaar lang te doneren, waarbij de fiscus u, afhankelijk van uw
inkomen, een groot deel teruggeeft bij uw belastingaangifte. U hoeft niet naar de notaris,
invullen van bijgaand formulier van de Belastingdienst en opsturen naar de penningmeester
van het Kathedrale Koor is het enige wat u hoeft te doen. Op onze website staat een
rekenvoorbeeld en nadere informatie.

Kerkenkruiswandeling

Mattheuspassion Janskerk

Evensong Domkerk

Studieweekend 2019

Rivka is sinds september onderdeel van de senioren van
het KKU. Zij vertelt over het afgelopen studieweekend.
In dit weekend is er hard gewerkt aan het repertoire
voor de komende periode en er was als vanouds ook
ruimte voor veel spel en plezier.
Op zaterdag nam ik om 7.45 uur de bus naar Sint
Michelsgestel. Daar begonnen we direct met zingen.
Tussendoor kregen we lekkere dingen en konden we
buiten spelen. ’s Avonds gingen we uitgebreid eten:
verschillende soorten pastasalades en gebakken
aardappelen. Het eindigde met een groot toetjesbuffet.
Daarna hadden we spelletjesavond die plotseling werd
onderbroken door gegil: het moordspel was begonnen.
De opdracht was om uit te zoeken wie de moordenaar
was van de burgemeester. Wij gingen het bos in en het
arme “lijk” lag de hele avond in de kou in het bos. Toen
alle groepjes terugkwamen was de ontknoping. De
vrouw van de burgemeester had haar man vermoord. De
avond eindigde met warme tosti’s gemaakt door Eugène.
De volgende ochtend startten we weer vroeg met zingen
en na de lunch vertrokken we weer naar Utrecht.

Rivka Lammeretz

Koorreis 2019
Koorreis Kathedrale Koor Utrecht 2019 Verenigd Koninkrijk
Peterborough, Southwell en Lincoln
Misschien is een koorreis wel het leukste wat er bestaat, maar deze reis was
toch net iets specialer. Want het Kathedrale Koor Utrecht gaat al 150 jaar op
reis. Dit jaar ging de reis naar een plaats waar Evensongs, goudkleurige
kruisbeelden, en kerken groter dan kastelen de normaalste zaak van de wereld
zijn. Maar voor mij was dat het niet. Ik keek mijn ogen uit. Maar laat ik
beginnen bij het begin. Het begin is de bus. Ik denk dat het daar geen seconde
stil was. Altijd was daar geluid. Of het nou een repetitie was, de Bohemian
Rhapsody of “we zijn er bijna….” (vierstemmig, steeds een half toontje hoger),
altijd was er muziek.

Peterborough cathedral

We begonnen in Peterborough waar we zongen in de avondmis voor Ascension
day (Hemelvaart). Voor de repetitie konden we rondkijken in de kathedraal en
het stadje. In de kathedraal waren opvallend veel planten aanwezig, het leek
wel een tuincentrum. Dat bleek ook te kloppen want over een paar dagen zou
er een huwelijksmis zijn voor een medewerker van het tuincentrum.
De volgende dag zongen we in Southwell. Dat is een dorp met een hele grote
kerk en een tuin daaromheen met allemaal paarse bloemen er in. In
combinatie met een ruïne van een klooster en een blauwe lucht met
schapenwolken, was het een plek waar Queen Victoria had kunnen leven. Niet
alleen de plek was mooi, maar ook het concert. Dit keer geen “we zijn er
bijna”, maar composities van Gerard Beemster en Wouter van Belle. Heel de
kerk zat vol! Het fijnste wat er bestaat is mensen blij maken met muziek. En dat
was gelukt. Tijdens het stuk van Wouter, onze organist, moest een keurige
Engelse mevrouw een traantje wegpinken. “Niets dan goeds.” Dat was wat ze
zei tegen meneer Beemster.

Southwell cathedral

Koorreis 2019
Koorreis Kathedrale Koor Utrecht 2019 Verenigd Koninkrijk
Peterborough, Southwell en Lincoln
Misschien is een koorreis wel het leukste wat er bestaat, maar deze reis was
toch net iets specialer. Want het Kathedrale Koor Utrecht gaat al 150 jaar op
reis. Dit jaar ging de reis naar een plaats waar Evensongs, goudkleurige
kruisbeelden, en kerken groter dan kastelen de normaalste zaak van de wereld
zijn. Maar voor mij was dat het niet. Ik keek mijn ogen uit. Maar laat ik
beginnen bij het begin. Het begin is de bus. Ik denk dat het daar geen seconde
stil was. Altijd was daar geluid. Of het nou een repetitie was, de Bohemian
Rhapsody of “we zijn er bijna….” (vierstemmig, steeds een half toontje hoger),
altijd was er muziek.

Peterborough cathedral

We begonnen in Peterborough waar we zongen in de avondmis voor Ascension
day (Hemelvaart). Voor de repetitie konden we rondkijken in de kathedraal en
het stadje. In de kathedraal waren opvallend veel planten aanwezig, het leek
wel een tuincentrum. Dat bleek ook te kloppen want over een paar dagen zou
er een huwelijksmis zijn voor een medewerker van het tuincentrum.
De volgende dag zongen we in Southwell. Dat is een dorp met een hele grote
kerk en een tuin daaromheen met allemaal paarse bloemen er in. In
combinatie met een ruïne van een klooster en een blauwe lucht met
schapenwolken, was het een plek waar Queen Victoria had kunnen leven. Niet
alleen de plek was mooi, maar ook het concert. Dit keer geen “we zijn er
bijna”, maar composities van Gerard Beemster en Wouter van Belle. Heel de
kerk zat vol! Het fijnste wat er bestaat is mensen blij maken met muziek. En dat
was gelukt. Tijdens het stuk van Wouter, onze organist, moest een keurige
Engelse mevrouw een traantje wegpinken. “Niets dan goeds.” Dat was wat ze
zei tegen meneer Beemster.

Southwell cathedral

Koorreis vervolg

In Lincoln zongen we twee Evensongs en een concert. Dit gebeurde in de
Lincoln Cathedral. Een kerk vol pracht, praal, wonderschone details en kleine
hoekjes met schoonheid. Er was zo veel te zien! Ramen met verhalen,
schilderingen op het plafond. Maar van niets was er te veel. Alles was in
verhouding, perfect, hemels.
De laatste Evensong zongen wij samen met het Lincoln Cathedral Choir. Dit is
het koor dat elke week acht keer zingt in deze prachtige kathedraal. Dit koor
bestaat uit mannen van alle leeftijden, drie vrouwelijke alten en twee
mannelijke en sopranen van tussen de 8 en 15. Ze zijn zo goed! Ze zingen,
mooi, hard, zacht, in perfecte verhouding. Het past precies bij de kathedraal.
En daarmee mochten wij zingen. Het is altijd zo leuk om te merken dat je zelf
groeit als je met zulke goede zangers zingt.
Nu denk u misschien was alles daar perfect, is er niets wat minder leuk was?
Jawel, het moment dat je maandagochtend op school aankomt en beseft dat
het weer voorbij is. Daarom vind ik het ook fijn om dit op te schrijven, voor u.
Dat alles weer even terug komt. Dat ik met u kan delen wat voor een
bijzondere ervaring dit was. En dat ik u kan bedanken. Door u hebben wij deze
reis kunnen maken. Dank u wel!
Rosa van der Hulst, lid van het KKU
Nog eens nagenieten van deze bijzonder reis? Hier kunt u kijken en luisteren
naar Stanford: Ye choirs of Jerusalem. Op 1 juni zong het KKU dit samen met
Lincoln Cathedral Choir tijdens de evensong in Lincoln Cathedral. Deze
videoclip is gemaakt door Caroline Idema met materiaal van Wouter van Belle
(beeld) en Gerard Beemster (geluidsopname)
Lincoln cathedral

Vooruitblik: kerstconcert
Op het kerstconcert op 22 december as. zullen werken klinken van J. Haydn
(delen uit diens Nicolaimesse) en verder werken van Rheinberger
(Adventsmotetten), Stainer (Lead Kindly light), Beemster (Zozeer heeft God).
Vanzelfsprekend zullen ook de advents- en kerstliederen en carols niet
ontbreken! Ook zullen de kinderen van groep 5&6 van de Kathedrale
Koorschool weer acte de présence geven in een eigen bijdrage
aan het programma.
Jubileumconcert

Tot slot: doorkijkje naar 2020

Afscheid groep 8

November 2018

Zoals U van ons gewend bent, kunt u met grote regelmaat onze mooie muziek
horen, tijdens de vieringen in de Kathedraal, bij concerten en -speciaal in dit
Jubileumjaar - ook bij een aantal bijzondere evenementen op andere locaties
en in de open lucht. Het Koor vormt een hechte groep enthousiaste zangers,
die niets liever doen dan hiermee doorgaan.
Per eind november 2020 zal onze dirigent, Gerard Beemster, na ruim 30 jaar
met welverdiend pensioen gaan en we weten nu al zeker dat we hem erg gaan
missen (en hij ons!). Wat ons zorgen baart, is dat er over de mogelijkheden
een kwalitatief goede opvolger aan te trekken met voldoende uren, op dit
moment onzekerheid bestaat. Wij zijn al enige tijd in gesprek met o.a. het
Parochiebestuur, het schoolbestuur, externe adviseurs en binnenkort ook het
Aartsbisdom om te onderzoeken hoe we garanties kunnen krijgen voor een
stabiele financiële basis voor de toekomst van ons Koor. Er zijn ongetwijfeld
nog meerdere gespreksrondes nodig voordat we weten waar we aan toe zijn.
We willen onze achterban graag meer duidelijkheid geven zodra dat mogelijk
is, maar we moeten voorlopig nog vragen om geduld.
Namens het Koorbestuur,
Magdaleen Ridder, voorzitter.

