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Concertagenda 

 

 Op de vernieuwde website www.kczb.nl vindt u de concertagenda. U kunt uw concert 
daar zelf aanmelden. Hier onder een greep uit die agenda in de regio West:  

 
26 november 2022, 20:00 uur 

De Levensbron, Sloelaan 40, Terneuzen  

Messe Solennelle van Charles Gounod door koor Asaf uit Axel.  
Het eerste grote concert dat na de coronatijd wordt georganiseerd. Een professioneel 

solistentrio tillen de uitvoering naar een hoger niveau. Naast Gounod heeft Felix 
Mendelsohn een vooraanstaande plaats in het concertprogramma.  

 
17 december 2022, 15:00 uur 

O.L.V. Geboortekerk, Noordeindseweg 102, Berkel en Rodenrijs (Lansingerland)  

Kerst-In: Kerstconcert van het Hollands Christelijk Mannenkoor uit Lansingerland. 
Met medewerking van Petra Berger, zangeres. Yta van der Zwaag, hobo. Kees Alers, 

fluit. Matthijs Breukhoven, orgel. Big Band van Concordia o.l.v. Arie Stolk.  
 

18 december 2022, 15:00 uur 

Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A, 1181 RB Amstelveen 
Gloria – Kerstconcert: Het Hoofdstadkoor zingt!  

Met het eerbiedige Magnificat en het uitbundige Gloria, door Antonio Vivaldi getoonzet, 
wordt de geboorte van het kerstkind aangekondigd. Vervolgens vertellen de Christmas 

Carols van John Rutter het verhaal van de geboorte. Tenslotte zingen wij het feestelijke 
Carol of the Bells, oorspronkelijk van Mykola Leontovych, bewerkt door onze dirigent 

Martin van der Brugge. Wij nodigen u uit om mee te zingen en zo elkaar een vrolijk 

kerstfeest te wensen!  
 

En er zijn nog veel meer concerten de komende tijd! 
We wensen alle koren een mooi concert toe en fijn dat het weer kan! 

  

Welkom 
  

Christelijke Gereformeerde Gemengde Zangvereniging De Lofzang uit ‘s-Gravenzande 
heeft zich bij de KCZB aangemeld als nieuw lid. 

 

 
  

  
Jubilerende koren 

 

 We feliciteren de volgende koren 

 
25-jarig jubileum: Gemengd Koor Musica di Lima, Rotterdam  

 Gospelkoor Glorious Touch, Vlaardingen  

 Jongerenkoor Clarity, Sint Maartensdijk  
 Interkerkelijk Gospelkoor Per Amore, Stellendam 

 
50-jarig jubileum: Gemengd Koor Capella Pro Cantibus, Oegstgeest  

 Christelijk Gemengd Koor Praising Voices, Streefkerk 
 

100-jarig jubileum: Gemengd Koor Cantiqua, Tilburg 

 Christelijk gemengde zangvereniging Con Amore, Nieuwkoop. 

http://www.kczb.nl/
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Terugblik GospelImpuls Amersfoort 29-10-22 
Met Gospel Unlimited, Response, Sjofar, Inspiration, The New Life Singers en Candela zongen we heerlijk samen in de 
worship met Jocelynn van den Berg, om daarna op te treden, te luisteren naar elkaar of lekker los te gaan in de workshop 

bodypercussie.  
 

Koren, bedankt voor deze leuke dag! 

 
 

Regioconcert Lunteren 5-11-22 
  

Net over de regiogrens organiseerde Con Amore uit Veenendaal samen met KCZB-regio 
West een regioconcert. Aan dit concert werkten ook mee Soli Laus Deo uit Barneveld en 

The Messengers uit Veenendaal.  
 

Een gevarieerd repertoire klonk onder leiding van Ton Burgering , Soli Laus Deo, en Jan 

Hendrik van Schothorst, Con Amore en The Messengers. Alle koren samen zongen ‘Lof, 
eer en dank aan onze God’ in een bewerking van Jan Hendrik van Schothorst en daarmee 

eindigde dit mooie concert met fortissimo: Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft Zijn woord u gegeven. 
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Concertbezoek IJsselstein 

 

 Op uitnodiging mochten we een aantal concerten bezoeken.  
 

7 oktober 2022 COV IJsselstein door Leo de Vaal.  
In de mooie St. Nicolaas Basiliek met zijn geweldige akoestiek hebben we kunnen 

luisteren naar twee prachtig uitgevoerde werken door het COV IJsselstein. Het Stabat 

Mater van Joseph Haydn en na de pauze Every purpose under heaven van Howard 
Goodall.  

 
Het Stabat Mater wat meesten wel kennen van Pergolesie heeft voor Haydn model 

gestaan, maar heeft een duidelijk eigen karakter. De typische Haydn klank is goed terug 
te horen in dit 13-delig werk wat voor de pauze prachtig werd gezongen door zowel koor 

als de solisten.  

 
Na de Pauze klonk het Every purpose under heaven van Howard Goodall. Het bijzonder 

van dit werk is, dat dit voor de eerstekeer in Nederland werd uitgevoerd en de 
componiste zelf in de zaal aanwezig was. Het muziekstuk behandeld teksten uit de Bijbel 

in 10 muziekdelen waarbij zowel de sound van oude klassieke muziek als nieuwe 

klassieke muziek en Engelse Kerkmuziek naar voren kwam. Wat opvalt zijn de vele 
maatwisselingen die het vooral voor koor als solisten extra moeilijk maakt om op de 

juiste wijze in te zetten. Het koor en de solisten hebben dit bewonderenswaardig gedaan 
waarbij duidelijk werd dat de dirigent hier veel aandacht aan besteedt had. Voor dit werk 

was een bijzondere orkest bezitting waarbij de gitaar bespeelt door Hermine Veltkamp 
als orkestinstrument werd gebruikt. Maar in combinatie met strijkers, harp ,cornet piano 

en orgel met als slagwerk pauken en percussie was het een prachtig geheel.  

 
Beide Muziekstukken werden uitgevoerd onder leiding van de dirigent Bas van de Heuvel, 

die zijn enthousiasme op koor, orkest en solisten wist over te brengen. 
 

 

Concertbezoek Sprang Capelle 
  

29 oktober 2022 door Christine Aegidi.  
In de Herv. Kerk in Sprang-Capelle werd de jaarlijkse Hervormingsdag herdacht, deze 

dag staat in het teken van Maarten Luther, die op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen 
tegen misstanden in de Rooms Katholieke kerk op de deur van de slotkapel in Wittenberg 

spijkerde. Zijn stellingen vonden weerklank in de samenleving. Er volgde een breuk met 

de kerk van Rome en in de 16e eeuw zijn toen de protestante kerken ontstaan.  
 

Deze avond werd georganiseerd door Chr. Gem. zangvereniging “Hallelujah” uit Sprang-
Capelle. Medewerking werd verleend door gastkoor: Chr. Gem. zangvereniging “Soli Deo 

Gloria” uit Andel. Dominee J. Boom verzorgde de schriftlezing. Samenzang met 
begeleiding op het orgel. De herdenking van deze bijzondere dag werd in Sprang-Capelle 

gehouden met een feestelijke, muzikale zangavond met veel mooie, vaak bekende 

liederen, koorzang en veel samenzang met de gemeente, die uit volle bost meezong.  
 

Beide koren, mooi aangekleed, zongen met aandacht en vol overtuiging prachtige 
liederen. Chr. Gem. Zangver. “Halleluja”, stond o.l.v. dirigente Corry Hakkert, met 

begeleiding op de piano door Hans Hartog. Chr. Gem. Zangver. “Soli Deo Gloria”, stond 

o.l.v. van dirigente Marianne van Iersel, die ook blokfluit speelde, met begeleiding op de 
piano door Carst Janszen. De algehele leiding lag in de bekwame handen van Corrie 

Hakkert. Een indrukwekkende muzikale avond, die men van harte kan aan bevelen om 
bij te wonen en stil te staan bij de betekenis. 
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Dirigenten Vacaturebank 

 

 Wij merken dat er veel koren op zoek zijn naar een nieuwe dirigent. Koren zitten vaak 
met hun handen in het haar waar nu weer een nieuwe dirigent te vinden als de eigen 

dirigent stopt/vertrekt 
 

Dirigenten 

De KCZB biedt op de website de mogelijkheid voor dirigenten om zich te laten inschrijven 
in de Dirigenten vacaturebank. Via een persoonlijke pagina kan de dirigent iets over 

zichzelf vertellen: wat zijn/haar opleiding is, wat de ervaring is, welke dagen hij/zij 
beschikbaar is, etc. Meer informatie op de website:  Inschrijven als dirigent 

 
Koren 

De koren die lid zijn van de KCZB kunnen in deze vacaturebank zoeken naar een dirigent 

en deze zelf benaderen met de vraag of hij/zij wellicht bij uw koor het dirigeerstokje ter 
hand wil nemen. 

 
Meer informatie op de website: Koor zoekt dirigent 

 

 

Zangersbank  

  

Het is bekend dat koren soms te weinig zangers hebben voor hun komende projecten. 

Wij bieden de mogelijkheid voor (project)zangers om zich te laten inschrijven in de 
Zangersbank zodat koren deze zangers kunnen benaderen. 

 
Projectzangers op zoek naar projecten 

• U schrijft zich kosteloos in met de benodigde gegevens.  

• De KCZB beheert deze gegevens en u ontvangt via de KCZB per e-mail 

uitnodigingen van en voor projecten bij u in de omgeving. 

• U beslist zelf of u hierop reageert. 

• U reageert rechtstreeks naar het organiserende koor/project waarmee  

u (dan pas) uw naam en e-mailadres aan het koor prijsgeeft. 
 

Meer informatie op de website: Projectzangers  
 

Koren op zoek naar projectzangers 

U bent op zoek naar projectzangers voor uw concert/project en u kunt via de 
Zangersbank een vraag uitzetten die wij voor u doorsturen naar potentiële 

projectzangers. 

• Alle koren in Nederland kunnen hier gebruik van maken. 

• Voor KCZB-koren is deze service gratis. 

• Voor niet aangesloten koren bedragen de kosten € 25,-- per mailing. 
 

Meer informatie op de website: Koren die projectzangers zoeken 
 

 

 

 
  

https://kczb.nl/Koor-Service/Organisatie-van-uw-koor/Dirigenten-vacaturebank/Inschrijving-als-Dirigent
https://kczb.nl/Koor-Service/Organisatie-van-uw-koor/Dirigenten-vacaturebank/Koor-zoekt-dirigent
https://kczb.nl/Koor-Service/Organisatie-van-uw-koor/Zangersbank/Projectzangers
https://kczb.nl/Koor-Service/Organisatie-van-uw-koor/Zangersbank/Koren-die-projectzangers-zoeken
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Nieuwe website KCZB 

 

 Al langer wilde het KCZB-bestuur de website vernieuwen: duidelijker, frisser, full colour 
en vooral: nog dienstbaarder voor de koren die lid zijn van de KCZB. Sinds kort is deze 

vernieuwde site op het vertrouwde adres te vinden: www.kczb.nl  
 

De grootste wijziging zit hem in het vernieuwde menu. Dat nu links op de pagina 

aanwezig is. We hopen dat onze leden makkelijker hun weg kunnen vinden naar de 
verschillende diensten die de KCZB haar leden biedt.  

 
 

 

Tot slot 
In 2022 mocht de regionale commissie West met allerlei koren contact hebben. We ontvingen uitnodigingen voor concerten, 
om jubilaressen te huldigen, we hadden contact bij evenementen en via email. Bedankt voor jullie betrokkenheid! 

 
Alle koren wensen we nog een hele bijzondere decembermaand, met veel mooie uitvoeringen. 

 

Social Media 

Voor aankondigingen over en foto’s van onze evenementen zie ook onze social media accounts: 

  https://facebook.com/www.kczbkorenorganisatie 

  https://www.instagram.com/kczb_regiowest/  

 

http://www.kczb.nl/
https://facebook.com/www.kczbkorenorganisatie
https://www.instagram.com/kczb_regiowest/

