
 
Projectkoor   Festoenprojecten     augustus 2021  

 

In de zomer van 2021 staan twee zgn. Festoenprojecten gepland. Deze 

Festoenprojecten bestaan uit drie repetities en een excursie naar drie 

verschillende Friese Kerken.  

Excursie 1 op zaterdag 4 september: Nijlân, Lytsewierum en Easterein 

 
 

Koordirectiewerkplaats:  Basiscursus      september 2021  
De Stichting Collegium Vocale Fryslân organiseert  veel interessante koorprojecten en  initieert 
veel educatieve projecten op het gebied van koren. Zo start Collegium Vocale Fryslân een 
vernieuwde opzet over koordirectie educatie: De koordirectiewerkplaats. Het is een nieuw 
projectmatig opgezet traject en als eerste staat de basiscursus koordirectie in de planning. 

 
De basiscursus doet zijn naam volledig eer aan. Hier maak je kennis met de basisvaardigheden en basiskennis die je nodig hebt als 
koordirigent. Denk aan slagtechniek, gehoorvorming, repertoire, algemene muzikale kennis e.d. 
De vaardigheden en kennis die je hier opdoet kun je projectmatig verder verdiepen in de thema-cursussen die Collegium Vocale 
Fryslân organiseert. 
Het is een cursus van 10 wekelijkse lessen (woensdagavond) en start op 1 september 2021. 
Locatie: Muziekcentrum: ‘De Rinkelbom’ te Heerenveen (Zwanedrift 2) 
Kosten: € 280,- inclusief cursusmateriaal, exclusief studieboeken. 
Minimale deelname 7 cursisten. 

 

Hortus Vocalis   Vier Klassiek      26 september 2021   
Kamerkoor Hortus Vocalis opent het concertseizoen met een gratis vriendenconcert 

onder de naam Vier Klassiek. Het is een programma waarin Klassieke muziek wordt 

‘gevierd’ en waarbij het programma ingedeeld is in vier blokjes van vier composities. 

Voor het concert van 26 september zijn de vier blokjes als volgt geprogrammeerd: 

➢ 4 Kerkelijke werken  

➢ 4 werken rondom Francis Poulenc 

➢ 4 koorwerken “anders dan je zou verwachten’ 

➢ 4 koorwerken rondom het thema:Heimwee 

Bij elk blok klinken drie koorwerken en één instrumentaal werk op harmonium, bespeelt door dirigent Gerben van der 

Veen. 

Zondag 26 september 15.30 uur Kapelle Haskerdijken (Kapellewei 6) Gratis toegang, collecte bij de uitgang 

 

 

 

 



 Hortus Vocalis  Weihnachtsoratorium     11, 12 dec. 2021   
Jauchzet, Frohlocket zo opent het Weihnachtsoratorium van Bach. 
Het zijn woorden die na de Coronacrisis extra lading krijgen. 
Dit concert vormt eigenlijk het alternatief voor het inspitatieconcert c.q. 
Jubileumconcert dat 1 mei 2021 zou worden georganiseerd i.s.m het Nederlands 
Kamerkoor (NKK) en noodgedwongen moest worden gecanceld.  
Die samenwerking komt bij dit alternatief tot uiting in het verzorgen van workshops door 
zangers van het NKK en het verzorgen van de soli tijdens de twee concerten. Florilegium 
Musicum verzorgt de begeleiding. De meeste fondsen ziijn bereid gevonden hun 
toekenning over te hevelen naar dit project. 
Hortus Vocalis vormt de basis van het koor dat uitgebreid wordt naar zo’n 28 zangers.  

 
11 december Meinardstsjerke Minnertsgea 
12 december RK Kerk Heerenveen 
 

Koordirectiewerkplaats: Themacursus Carols      najaar 2021  
In vier cursusavonden wordt ingezoomd op het fenomeen Carols. Wat zijn 

het, wat zijn de stijlkenmerken, hoe is de uitvoeringspraktijk. Allemaal 

“things to know’ voor wat betreft dit Engels kerstfenomeen. Er is een 

koppeling met het projectkoor dat Krystnacht yn de Kapelle 2021 verzorgt. 

Dat betekent dat je een repetitie kunt bijwonen en dat je het projectkoor 

een keer kunt dirigeren. 

Cursusavonden woe. 24 nov, 1,8 en 15 dec.  
Repetitie met projectkoor 14 dec. 

    Projectkoor    Krystnacht yn de Kapelle   24 december 2021    
In 2020 stond een dubbelkwartet klaar om de Krystnacht yn de Kapelle te verzorgen. 

Helaas moest het toen worden afgebroken. Daarom is gekozen om hetzelfde 

dubbelkwartet ook dit jaar in te zetten. 

24 december 19.30 en 21.30 Kapelle Haskerdijken  



 
Koordirectiewerkplaats:  Themacursus klank-beïnvloeding   januari 2022 

De derde cursus in het kader van de Koordirectiewerkplaats met als thema 

klank-beïnvloeding. Deze cursus is bedoeld voor zowel koordirigenten als 

koorzangers. Koordirigenten worden gecoacht in de mogelijkheden om 

invloed uit te oefenen op de klank van het koor terwijl zangers door zowel 

de koordirigent als een stemcoach handreikingen worden gedaan hoe de 

klank te veranderen. 10 lessen/repetitieavonden. 

Start woensdag 12 januari 2022 

 

 

Frysk Bach Ensemble:  Brûzjende Bach, mei bern     29 en 30 januari 2022  
Podium frysKlassiek en Collegium Vocale Fryslân slaan de handen in één met een 
bruisend Bach concert waarin naast de volwassen zangers en musici ook kinderen  volop 
meedoen. Hiervoor is een nieuw ensemble in het leven geroepen: Frysk Bach Ensemble 
dat bij deze gelegenheid zal worden begeleid door barokorkest Florilegium Musicum. 
Op het programma o.a.: 
Concerto in d-moll    BWV 1059 (met Martijn van Dongen, blokfluit) 
Cantate Himmelskönig sei willkommen  BWV 182 
Cantate Nach dir, Herr, verlanget mich  BWV 150 
Motet: Unser Leben ist ein Schatten van Johann Bach 

 
29 januari 20.00 uur RK kerk Heerenveen 
30 januari 15.00 uur St Gertudiskerk Workum 
 
 

Frapelle en Mannenensemble  Stabat Mater             maart 2022    
Met het programmeren van het Stabat Mater ondernemen we een hernieuwde poging 

om het oorspronkelijke plan van 2020 alsnog te realiseren; het vrouwenkoor Frapelle 

en het mannenensemble brengen een programma rondom het Stabat Mater van 

Pergolesi. Frapelle zingt het Stabat Mater en de mannen vlechten tussen de 

verschillende delen a-capella werken die enerzijds verband houden met de thematiek 

van het Stabat Mater maar die ook een contrast vormen.      

Begeleiding: Florilegium Musicum 

12 maart RK Kerk Heech   
13 maart Augustinuserk Augustinusga  
13 april RK kerk Heerenveen Cantatedienst met alleen het Stabat Mater 
 

Projectkoor:   De Matthäuspassion in Abbega-Oosthem  3 april 2022 
In 2015 werd een reconstructie gerealiseerd van de Matthäus Passion zoals die in de 
oorlogsjaren in Abbega is uitgevoerd. De uitvoering tijdens de de tweede wereldoorlog 
was op 3 april 1942, dit jaar dus precies 80 jaar geleden. Zangers uit de omgeving van 



Abbega of zangers die een relatie hebben met dit fenomeen worden opgeroepen om 
mee te doen. Vanwege de verwachte toestroom wijken we uit naar de nabij gelegen 
Johanneskerk van Oosthem. 
 
Zondag 3 april 15.30 uur Johanneskerk Oosthem 
 
 
 

Hortus Vocalis   ‘In frjemdling yn Jeruzalem’     8-10 april 2022 
Op 8 april 2022 staat de première gepland van ‘In frjemdling yn Jeruzalem’ een passie 

op tekst van Eppie Dam en muziek van Gerben van der Veen. Het is een avondvullend 

werk waarin het verhaal van de kruisgang van Jezus wordt verwoord en verklankt zoals 

we dat ook van de passies van Bach kennen. Dit verhaal gaat echter verder met het 

verhaal van de Emmaüsgangers. Het is een werk voor koor, solisten en een 

instrumentaal ensemble. Tijdens de première staat het geheel o.l.v. de componist. 

8 april 20.00 uur Meinardstsjerke Minnertsgea 
9 april 20.00 uur RK kerk Heerenveen 
10 april 15.30 uur RK Kerk Heerenveen 

Koordirectiewerkplaats:  Themacursus romantiek    april  2022  
De vierde cursus in het kader van de Koordirectiewerkplaats met als thema 

romantiek. Deze cursus is bedoeld voor zowel koordirigenten als 

koorzangers. Koordirigenten worden gecoacht in de specifieke vaardigheden 

die dirigenten nodig hebben voor het repertoire uit deze stijlperiode terwijl 

zangers door zowel de koordirigent als een stemcoach handreikingen 

worden gedaan om dit repertoire goed uit te voeren 

8 lessen/repetitieavonden. 1e cursusavond 20 april 2022 

 

Projectkoor    Herdenkingsconcert                   4 mei 2022      
    In 2022 is CVF weer aan de beurt om het herdenkingsconcert te verzorgen. 

Voor dit jaar staat het Requiem van John Rutter gepland. Dit werk stond ook voor 2020 

gepland maar moest toen gecanceld worden i.v.m. Corona.  

Woensdag 4 mei 20.30 RK kerk Heerenveen 

 

 

Projectkoor   Scratch Nelson mis        mei sept 2022   
Het Fries Kamer Orkest organiseert in het najaar van 2022 een project rondom de Nelson 

mis van Joseph Haydn. Naast een concert door het FKO in Londen worden er diverse 

activiteiten in samenwerking met CVF ontplooit. Dat zijn: 

a. Scratch Nelson mis Haydn 

b. Stage mogelijkheid voor koordirectie- en zangstudenten.  

c. Deelname cursisten koordirectiewerkplaats   

d.  

 



Projectkoor   Festoenprojecten     augustus 2022 
Als blijkt dat de Festoenprojecten in 2021 succesvol zijn kunnen ze in de zomer van 

2022 worden herhaald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordirectiewerkplaats    themacursus oude muziek  sept. 2022  

De zesde cursus in het kader van de Koordirectiewerkplaats met als thema oude muziek. 

8 lessen Deze themacursus mondt uit in het volgende project: Oude muziekfestival.   

  z.o.z. 

Projectkoren   Oude muziekfestival Fryslân  najaar 2022 

In 2022 zijn er veel componisten uit de renaissance en vroegbarok die herdacht worden 

met als belangrijkste componist Heinrich Schütz. Verder opvallend veel ‘verjaardagen’ 

en gedenkdagen van o.a.: 

Giovanni Gastoldi, Ercole Bernabei, Thomas Thomkins, Chritopher Tye, Claude 

Goudimel, Pierre Certon . 

Een prachtig gelegenheid om een festival oude muziek Fryslân te organiseren. Daarbij 

kunnen alle geledingen vanuit  CVF deelnemen. 

     Projectkoor     Krystnacht yn de Kapelle   24 dec.2022 

  



 
Hortus Vocalis   Fryske Matteuspassy   maart 2023 B P  

De gebroeders de Eeuwe en Sybolt de Jong hebben staan bekend om hun vele 

arrangementen van muziek van Bach voor orgel quatre-mains of voor 

harmoniums. Ook de Matthäus Passion van Bach hebben zij deels bewerkt voor 

twee harmonium, cello en contrabas. In de uitvoering die voor 2023 staat 

gepland kiezen we voor de versie met de Friese tekst zoals we die in 2018 en 

2019 hebben gerealiseerd: De Fryske Matteuspassy. 

Vrijdag 24 maart 2023 20.00 uur Meinardstsjerke Minnertsgea   
Zaterdag 25 maart 20.00 uur Koepeltheater Leeuwarden             
Zondag 26 maart 15.30 uur RK kerk Heerenveen  
 

 


