
Het Projectkoor Brandpunt Amersfoort zingt:

Simone van der Weerden – bandoneon
Felicity Goodwin – vleugel
Machteld van Delft – solo-viool 
Fanny Alofs – mezzosopraan 
Het Promenade orkest
Het geheel o.l.v. Marijke van Leerzem

Argentijnse band o.l.v. Alvaro Rovira Ruiz
Alvaro Pinto Lyon – tenor
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Misa Criolla A. Ramírez

EL FUEGO
ARGENTINO

Misa a Buenos Aires M. Palmerien

Zaterdag 30 maart 2019 — Aanvang 20.15 uur
Heilig Kruiskerk, Liendertseweg 46, Amersfoort; Zaal open vanaf 19.30 uur

projectkoorbrandpunt.nl



De Argentijnse componist Ariel Ramirez  

(1921 – 2010) schreef in 1964 zijn bekendste 

werk, de Misa Criolla ter nagedachtenis  

aan de slachtoffers van de Holocaust.  

Tijdens zijn studietijd in Europa werd hij 

daartoe aangemoedigd door Duitse nonnen.  

De toonzetting is gebaseerd op Argentijnse 

volksmuziek. Dat is een versmelting van 

creoolse muziek met Afrikaanse invloeden, 

Spaanse muziek en Indiaanse muziek uit Peru.

Martin Palmeri is een hedendaags componist 

(1965). Palmeri gebruikt in deze mis qua taal 

en vorm de complete Latijnse mis. De muziek 

is geïnspireerd op de Argentijnse tango nuevo. 

Deze stijl stamt uit de volksmuziek en is  

door Palmeri verheven tot gewijde kunst.  

De tango is geladen met emoties, passie en 

pijn, omgezet in energie. In deze swingende 

mis, in het Latijn, speelt de bandoneon  

met het kenmer-

kende geluid en  

het stuwende ritme  

een hoofdrol.

Marijke van Leerzem is jarenlang actief als 

dirigent van koren in de lichte en klassieke 

muziek. Zij is de artistiek leider van het 

Projectkoor Brandpunt. El Fuego Argentino  

is het tiende project, dat succesvol onder  

haar leiding wordt gerealiseerd.

Het Projectkoor, voor deze gelegenheid 

samengesteld, bestaat uit 145 zangers. Velen 

hebben reeds deelgenomen aan eerdere 

projecten, maar zoals bij ieder project van dit 

koor zijn ook nieuwe zangers aangesloten. 

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 studentenkaart of CJP en 

kinderen t/m 12 jaar betalen € 12,50.  

Op de dag van de uitvoering bedraagt de 

toegangsprijs aan de zaal € 22,50.

Wij adviseren u vooraf te kijken op onze 

website of er nog kaarten beschikbaar zijn:

projectkoorbrandpunt.nl 

Projectkoor Brandpunt neemt u mee in het Argentijnse  
temperament van de Misa Criolla en de Misa a Buenos Aires.

EL FUEGO ARGENTINO


