
In maart 2019 reist ‘’De Tranen van Maria’’ door het
land, een project waaraan vrouwelijke musici van
diverse culturele achtergronden meewerken. Het
Stabat Mater van Pergolesi zal een onderdeel zijn.
Voor dit project zijn wij nog op zoek naar koorzangers! 

Koorproject
Aan dit project doen twee koren mee: 
Een klein vrouwenkoor, (met auditie) hiervoor zoeken
wij ervaren en geschoolde koorzangeressen. 
En een groter gemengd koor, (zonder auditie) 
dit koor zal o.a. de Proloog van het 
Stabat Mater-concert gaan verzorgen. 
Het eerste stuk van het concert (Mass for Peace 
van Karl Jenkins) zal eenvoudig maar doeltreffend
semi-geënsceneerd worden uitgevoerd om zo
meteen de toon van de avond te zetten. 

We zullen optreden op locaties waar de mensen
rondom het podium kunnen zitten, zodat ze 
omringd en omarmd gaan worden door 
muziek, zang en dans. 

“In zijn Stabat Mater toont Pergolesi dat vrouwen 
niet alleen binnenshuis bestaan, maar ook
publiekelijk. Daarmee stijgt vrouwelijkheid ver uit
boven moederschap en wordt universeel.” (NRC) 
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OPROEP VOOR KOORZANGERS: 
EEN BIJZONDER PROJECT 
MET JOHANNETTE ZOMER

De Tranen van Maria
een Zomer Academie Zutphen koorproject

Een speciaal Stabat Mater ter gelegenheid
van Internationale Vrouwendag 2019,

aangevuld met Sefardische en Arabische
liederen en middeleeuwse lofzangen.

met koorleider Maria van Nieukerken



Praktische informatie

Dames kernkoor (auditie en repetities in Utrecht) 

Repertoire: Hildegard von Bingen, Cantiga de Santa Maria, 
Pergolesi, enkele delen Stabat Mater, Knut Nysted, Sancta Maria, 
enkele delen Jenkins Mass for Peace

Auditie: maandag 10 december 17-22 uur 
Repetities  2019: woensdag 30 januari 19-22 uur

zaterdag 16 februari 10-16 uur
maandag 4 maart 19-22 uur (met ensemble)
woensdag 6 maart 19-22 uur (tutti generale repetitie)

Concerten: 7 t/m 10 en 16 maart
Deelname: 90 euro

Groot gemengd projectkoor (repetities in Utrecht)

Repertoire: Enkele delen Karl Jenkins – Mass for Peace, met eenvoudige 
choreografie, i.s.m. sopraan Johannette Zomer als soliste en
verbindende vocale improvisaties

Repetities 2019: zaterdag 16 februari 12-16 uur
zondag 3 maart  17-21 uur
woensdag 6 maart 19-22 uur (tutti generale repetitie)

Concerten: 7 t/m 10 maart
Deelname : 60 euro

Speellijst ‘Tranen van Maria’ 2019

Voorafgaand aan de concerten is er een zaalrepetitie. 
Kijk voor gedetailleerde repetitieroosters op de website.

Meer informatie te verkrijgen bij Tineke Haveman via e-mail:
info@zomeracademiezutphen.nl of telefoon 06-41497089.
www.zomeracademiezutphen.nl

Een Zomer Academie Zutphen project  

Do 7 maart – try-out Akoesticum, Ede avond

Vr 8 maart - première Domkerk, Utrecht 20 uur

Za 9 maart Buitensociëteit, Zutphen 20 uur

Zo 10 maart Energiehuis, Dordrecht 14.30 uur

Za 16 maart Grote Kerk, Muiden 20 uur zonder gemengd koor!


