Is deze stoel in de cantorij voor jou?
Open repetities op 3 en 10 oktober
Je stopt niet gauw met je zanghobby als je eenmaal lid bent van de cantorij van de Protestantse
Gemeente Soest, gestationeerd in De Oude Kerk. Dat is best te verklaren. In een eeuwenoud gebouw
zing je met gemotiveerde mensen in een kerkruimte met uitstekende akoestiek en met het prachtige
Van Gruisen‐van Oeckelenorgel. Je zingt daarbij koormuziek uit de schat der eeuwen. De cantorij
bestaat op dit moment uit 26 leden en wordt sinds september 2014 geleid door cantor‐organist
Gonny van der Maten (www.gonnyvandermaten.nl). In de regel werkt de cantorij twee zondagen per
maand mee aan de viering op zondagmorgen. De repetities zijn iedere woensdagavond van 19.30 tot
21.30 uur in De Oude Kerk. Het repertoire bestaat uit vaste gezangen (Liedboek, missen van Jan Raas,
Cor de Jong, Willem Vogel, Joseph Haydn e.a.), liedzettingen, motetten (Schütz, Distler, Engelse
koormuziek e.a.) en acclamaties. Op hoogtijdagen is er een uitgebreid programma van koormuziek.
Zo zijn o.a. de Funeral Sentences van Purcell, Les Sept Paroles du Christ sur la Croix van Gounod en
delen uit het Requiem van Fauré en van Duruflé gezongen. In de diensten van Kerstnacht, Goede
Vrijdag en de Paaswake heeft de cantorij een belangrijk aandeel. Tweemaal per jaar wordt er daarom
een weekend (vrijdagavond en zaterdag) extra gerepeteerd, in de tijd voor Kerst en voor Pasen. De
cantorij wil bijdragen aan een muzikaal verzorgde liturgie, de gemeentezang stimuleren en
verlevendigen én goede koormuziek uit alle eeuwen laten horen. Tijdens diensten met de cantorij
wordt regelmatig samengewerkt met organisten Jan Jansen en Cor de Jong.
Heb je belangstelling om te komen meezingen, dan ben je altijd welkom op woensdagavond om eens
mee te doen en de sfeer te proeven. Dit kan bijvoorbeeld tijdens onze open repetities op woensdag 3
en 10 oktober 2018. Besluit je daarna om lid te willen worden, dan wordt altijd een kleine stemtest
afgenomen om te kijken welke stemsoort je hebt én of jouw stem voldoende geschikt is voor
toevoeging aan de cantorij. Meer weten? Neem contact op met Gonny van der Maten, T 0317
425628 of E gonnyvandermaten@gmail.com

Marian Solleveld

