
Het Projectkoor Brandpunt zingt:

Artistieke leiding:

Marijke van Leerzem
M.m.v.:

Herma van de Coterlet (mezzosopraan)
Jeugdkoor Gospelkidz o.l.v. Esther Ocheng

Orkest New Symphonics

vrijdag 15 april
zaterdag 16 april
Aanvang 20.15 uur

Heilig Kruiskerk
Liendertseweg 46, Amersfoort

Zaal open vanaf 19.30 uurprojectkoorbrandpunt.nl



The Peacemakers is een ode aan mensen die  
streven naar wereldvrede. Er schieten onmiddellijk 
een aantal namen door het hoofd: Martin Luther 
King, Nelson Mandela, Moeder Theresa,  
Gandhi en de Dalai Lama: vredestichters uit  
de gehele wereld.
The Peacemakers bestaat uit 17 stukken,  
elk stuk met een geheel eigen sfeer en stijl,  
van Iers klinkende volksmuziek tot Indiase en 
Zuid Afrikaanse klanken.
 
Marijke van Leerzem is jarenlang actief als  
dirigent van koren in de lichte en klassieke muziek. 
Zij is de artistieke leider van het Projectkoor 
Brandpunt. Onder haar leiding zijn inmiddels  
7 succesvolle projecten gerealiseerd. 

Het Projectkoor, voor deze gelegenheid samen-
gesteld, bestaat uit zo’n 160 vrouwen en mannen. 
Het jeugdkoor Gospelkidz, o.l.v. Esther Ocheng 
telt 30 jongeren. 
Solistische medewerking aan het programma 
wordt verleend door mezzosopraan 
Herma van de Coterlet. 

Voor de orkestrale begeleiding is New Symphonics 
verantwoordelijk, een gerenommeerd orkest 
met professionele musici.
Het geheel staat onder leiding van Marijke van 
Leerzem. 

Kaartverkoop
Entreekaarten zijn online te verkrijgen via  
www.projectkoorbrandpunt.nl.
Koffie of thee voorafgaand aan het concert is  
bij de entreeprijs inbegrepen. 

De kaarten kosten € 19,50 per stuk, houders van 
studentenkaart of CJP en kinderen t/m 12 jaar 
betalen € 12,50. Online prijzen zijn exclusief  
transactiekosten per bestelling. 
Op de dag van de uitvoering bedraagt de  
toegangsprijs aan de zaal € 25,00. 

We adviseren u vooraf te  
kijken op onze website of er  
nog kaarten beschikbaar zijn:

projectkoorbrandpunt.nl

Karl Jenkins is één van de meest uitgevoerde levende componisten.  

Deze in het zuiden vanWales opgegroeide muzikant en componist heeft een rijk oeuvre  

en een indrukwekkende loopbaan achter de rug. Vooral met The Armed Man:  

A Mass For Peace werd zijn reputatie gevestigd. Het Projectkoor Brandpunt heeft  

in 2013 met het Stabat Mater meer dan 1300 bezoekers getrokken. We willen dit voor  

het jubileumconcert graag herhalen met The Peacemakers van dezelfde componist.

The Peacemakers van Karl Jenkins


