Uitnodiging om mee te zingen met Bach in Monnickendam
op 18 september 2022
Jaarlijks organiseert de Stichting Bach in Monnickendam vier concerten in de Grote
Kerk van Monnickendam. Een of twee van die concerten zijn zgn. Friends-concerten.
Daarbij worden geoefende zangers uitgenodigd om mee te zingen met de
professionele zangers van PA’dam.
De Friends dienen zelf thuis de muziek in te studeren. Voorafgaand aan het concert
op zondag wordt er gerepeteerd op vrijdagavond en zaterdag zoals in onderstaand
bericht aangegeven.
De kosten voor deelname zijn 45 euro.

Motet van Bach & Zuid Amerikaanse Misa Criolla!
In september koppelen we een Bach motet aan de meest beroemde Zuid
Amerikaanse mis die er is: de Misa Criolla van Ariel Ramirez!
Het motet 'Lobet dem Herrn' van Bach is een motet van ca 6 minuten, vierstemmig.
Typisch Bach met alle zelfstandige stemmen en een spetterend Alleluia tot besluit.
De 'Misa Criolla' was destijds de eerste Zuid Amerikaanse mis in de volkstaal in
plaats van Latijn. Ramirez gebruikte volop de volksmuziek van zijn geboorteland. Het
stuk is veelzijdig, aanstekelijk en lekker ritmisch.
We werken samen met de Zuid Amerikaanse groep Los Criollos: zij staan vanuit hun
achtergrond garant voor een authentieke behandeling van deze Zuid-Amerikaanse
volksmuziek.
Repetities en concerten staan onder leiding van Maria van Nieukerken.
Repetities Friends:
Vrijdag 2 september 20:00- 22:00
Zaterdag 17 september 10:00- 17:00
Concert:
is zondag 18 september om 16:00
Repetitie op de concertdag vanaf ca. 12:30 in de Grote Kerk
Programma voor Friends:
Bach- motet 'Lobet dem Herrn
(een impressie: https://www.youtube.com/watch?v=UXvZuIEHr94)
Ramirez- Misa Criolla
( een impressie van het deel
'Gloria': https://www.youtube.com/watch?v=da9x0ZxtG3k)
Een bloemlezing uit de reacties van Friends die meezongen op 15 mei:
‘Ik kan alleen maar zeggen dat ik dit een fantastische muzikale ervaring vond.
Ben er nog helemaal van onder de indruk.’

‘Ik vond het ronduit geweldig. Zowel de kwaliteit van het koor, als de repetities geleid
door Maria waren een belevenis.’
Over Maria: ‘Wat een topper en wat een genot zoals ze gerichte en scherpe
interventies steeds wist te verpakken in ontspannende humor. En wat een
energetische expressie. Ik werd stante pede verliefd op haar.’
‘Concert was goed bezocht, dat gaf een goede sfeer.’
‘Dank voor weer een heerlijk weekend en organisatie! Ik heb er weer van genoten!!’
Voor verder informatie over Bach in Monnickendam kunt u kijken op
www.bachinmonnickendam.nl.
U kunt zich als deelnemer aanmelden bij de secretaris van Bach in Monnickendam
op horjus4@gmail.com.

Los Criollos met in het midden Maria van Nieukerken

