
Het Projectkoor Brandpunt Amersfoort zingt:

Zaterdag 4 november 2017
Aanvang 20.15 uur

Heilig Kruiskerk
Liendertseweg 46, Amersfoort
Zaal open vanaf 19.30 uur

projectkoorbrandpunt.nl

Artistieke leiding:

Marijke van Leerzem
M.m.v.:

Lisette Bolle – sopraan / Fanny Alofs – alt
Ricardo Prada – tenor / Peter Arink – bas

Orkest New Symphonics

Het

van Antonin Dvořák

Stabat
Mater



Dvořáks Stabat Mater is groots en zit vol  
herhalingen, alsof de componist probeert om 
ons juist niet te laten focussen op tekst en  
techniek van de compositie. Hij wil ons deel- 
genoot maken van zijn gevoel tijdens zijn  
persoonlijke reis van rouw naar acceptatie,  
tenslotte uitkomend bij een nog steeds  
rotsvast geloof. 

Het Projectkoor Brandpunt heeft ervoor gekozen 
om dit troostrijke Stabat Mater uit te voeren in 
de week van Allerheiligen en Allerzielen. In deze 
week worden allen die gestorven zijn herdacht.

Marijke van Leerzem is jarenlang actief als  
dirigent van koren in lichte en klassieke muziek. 
Zij is de artistieke leider van het projectkoor 
Brandpunt. Onder haar leiding zijn inmiddels  
8 succesvolle projecten gerealiseerd.

Het Projectkoor bestaat voor dit project uit  
zo’n 90 vrouwen en mannen. Solistische  
medewerking aan het programma wordt  
verleend door Lisette Bolle, sopraan;  
Fanny Alofs, alt; Ricardo Prada, tenor;  
Peter Arink, bas. Alle vier gerenommeerde 
zangers. 

Voor de orkestrale begeleiding is New Sym- 
phonics verantwoordelijk, een bekend 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 is voorafgaand aan het concert  
bij de entreeprijs inbegrepen.

De kaarten kosten € 19,50 per stuk, houders 
van CJP, studentenkaart en kinderen t/m 12 jaar 
betalen € 12,50.

Op de dag van de uitvoering bedraagt de  
toegangsprijs aan de zaal € 22,50. 

Het Stabat Mater van Dvořák is van alle Stabat Maters ooit gecomponeerd,  
wel de meest symfonische, gecomponeerd door een componist die gewend was 
voor klassieke orkesten te schrijven. Het is ook één van de meest ontroerende 

Stabat Maters, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de componist.

Het Stabat Mater van Antonin Dvořák


