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DAN

Ergens
niet eens
zo diep in mij
ben ik
vol vertrouwen.

Dit gaat voorbij,
hier komen wij
straks wijzer uit.

En zingen het dan
als vannieuws
weer
van de daken.

Herman van Veen, januari 2021

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door het Jan&Jansenfonds en Ars Donandi.
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Geachte bezoekers, lief publiek, 

Wat is de afgelopen tijd met de 
coronapandemie voor u en voor ons een 
oefening in geduld geweest! We zijn zo 
blij dat u er weer bent en wat ben ik als 
voorzitter trots op ‘mijn’ koor. We zijn er 
nog en hebben, misschien wel meer dan ooit 
tevoren, in de afgelopen tijd ervaren dat een 
koor meer is dan op woensdagavond noten 
met elkaar studeren.

Het concert start met ‘Dixit Dominus’ van 
Baldassare Galuppi. De tekst, Psalm 110 
(u vindt verderop een vertaling) is heftig. 
Anthony legde tijdens de studiedag van het 
koor uit dat het voor componisten natuurlijk 
heerlijk is om de woorden ‘muzikaal visueel’ 
te maken; u hoort het ten strijde trekken 
en bij wijze van spreken ‘de koppen rollen’. 
Tegelijkertijd, en dat maakt dat deze psalm 
zo’n belangrijke plaats inneemt in de liturgie, 
spreekt er een enorm vertrouwen uit de 
tekst. Zo zegt vers 1, ‘dat God van je vijanden 
een bank voor je voeten maakt', een teken 
van de absolute overwinning.

Het voert misschien wat ver, maar dat maakt 
dit werk misschien ook wel extra geschikt 
als eerste werk op het programma na de 
coronanarigheid. Het heeft van iedereen 
veel gevraagd; persoonlijke zorgen en 
beperkingen, de maatregelen, zingen was 
op een gegeven moment zelfs eigenlijk het 
gevaarlijkste wat je kon doen! Maar we zijn 
steeds vooruit blijven kijken en zijn blijven 

vertrouwen op het moment dat we, en we 
zijn ons ervan bewust dat corona helaas nog 
niet absoluut overwonnen is, weer samen 
muziek kunnen maken.

Nu dus!

U hoort na ‘Dixit Dominus’ twee 
orkestwerken uitgevoerd door het 
door Anthony Scheffer samengestelde 
barokorkest. Eerst ‘Concert in c-mineur’ 
van Galuppi en daarna ‘Dubbelconcert in 
a-mineur’ van Antonio Vivaldi. Om met alle 
musici te eindigen met Vivaldi’s zonnige 
‘Gloria’, de lofzang uit de misliturgie. Een 
stralend openingskoor, een indringende 
smeekbede om vrede, lieflijke en plechtige 
rollen voor de solisten, maar bovenal ‘jubelen 
van vreugde’.

U een prachtig concert wensend,

Yvonne van Bommel
voorzitter Concertkoor 
Baarn

voorzitter@
concertkoorbaarn.nl
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Anthony 
aan het woord

Op het programma ‘Gloria’ van Antonio Vivaldi 

(1678-1741), wiens 280ste sterfjaar dit jaar wordt 

herdacht. 

Dirigent Anthony Scheffer: “Wij staan stil bij de sterfdag van 
Vivaldi door zijn ‘Gloria’ uit te voeren. Vivaldi heeft de meeste van 
zijn muziek waaronder het ‘Gloria’ gecomponeerd voor de meisjes 
en het orkest van de ‘Ospedale della Pietà’, een meisjesweeshuis in 
Venetië waar hij 25 jaar als violist muziekonderricht gaf. 
Verder op het programma staat ‘Dixit Dominus’ van Baldassare 
Galuppi (1706-1785). Deze 28 jaar jongere collega van Vivaldi 
wiens muziek ook hem inspireerde, componeerde zowel 
kerkmuziek als opera. Vivaldi’s en Galuppi’s orkestrale werken 
die door het barokorkest worden uitgevoerd, laten het prachtig 
instrumentale samenspel van de barokperiode horen.”

tekst: Lillian Mulder  |  foto: Else van Luxzenburg

TOELICHTING
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Wybe aan het woord

Wybe Kooijmans speelt continuo-partij (orgel en 

klavecimbel) tijdens dit Najaarsconcert. 

Voor de uitvoering van Vivaldi’s ‘Gloria’ en Galuppi’s ‘Dixit Dominus’, heeft 
dirigent Anthony Scheffer een barokorkest samengesteld. Het orkest gaat 
Galuppi’s ‘Concerto in c-mineur’ en Vivaldi’s ‘Dubbelconcert in a-mineur 
(RV 522)’ uitvoeren. Behalve de orkestrale begeleiding heeft Anthony 
Scheffer twee continuo-instrumenten ingezet die door onze repetitor, 
Wybe Kooijmans, worden bespeeld. Wybe is de hoofdorganist van de 
Grote Kerk Naarden.

Wybe Kooijmans: “Tijdens het concert 
speel ik zowel op het kistorgel als op het 
klavecimbel. Een continuo-instrument 
wordt ingezet om in een muziekstuk 
tonen te spelen die soms niet in de 
andere instrumenten staan. De continuo-
groep wordt gevormd door de bassen 
en/of celli dan wel de fagot plus een 
akkoordinstrument als orgel, klavecimbel 
of luit en vormt dus de basis van het 
klankbeeld. Het keuze van deze instrumenten wordt door de dirigent 
bepaald (en door de beschikbaarheid ervan). Voor dit concert wordt het 
kistorgel in principe gebruikt voor de liggende klanken en het klavecimbel 
voor de meer ritmische passages. Omdat ik snel moet wisselen van het 
kistorgel naar het klavecimbel, staan de twee instrumenten vlak naast 
elkaar. Ik hoef niet met mijn voeten te spelen dus met een draaikruk of 
iets dergelijks gaat dit wel lukken.”

tekst en foto: Lillian Mulder

TOELICHTING
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Barok uit Venetië
De muziekstukken van vandaag tonen een Italiaanse stemming. Venetië, Florence 
(de oorsprong van de Barok muziek), Rome en Napels waren de vier grote steden waar muziek 
floreerde en werd geëxperimenteerd. Veel componisten waren in dienst van de ‘ospidales’ 
waarvoor ze (religieuze) muziek componeerden.
Het triomfantelijke ‘Gloria’ van Anthonio Lucio Vivaldi (1678-1741) dat vandaag klinkt, is 
waarschijnlijk mee geïnspireerd door de overwinning van Venetië op het Ottomaanse Rijk in 
1716.
Dit bekende werk past goed bij het minder bekende ‘Dixit Dominus’ van Baldassare Galuppi.  
De tekst van ‘Dixit Dominus’ is Psalm 110,  een zware tekst. Dat maakt deze aantrekkelijk om 
hem op muziek te zetten. Het kan heel heftig zijn voor de strijkers, maar andere delen zijn heel 
zacht. Dit grote contrast inspireert om deze muziek uit te voeren.

Tussen de vocale muziekstukken klinken twee orkestrale. Eerst het ‘Concert in c-mineur’ van 
Baldassare Galuppi. Daarna het ‘Dubbelconcert in a-mineur (RV522)’ van Antonio Vivaldi.

Baldassare Galuppi  (18 oktober 1706 – 3 januari 1785)

Galuppi is opgeleid als klavecinist. Op zijn vijftiende schreef hij zijn eerste 
opera. Hij verwierf internationale roem en werkte in Wenen, Londen en 
Sint-Petersburg. Latere generaties erkenden hem als de vader van de 
komische opera.
In 1740 werd hij directeur van de muziek van de San Lazzaro dei 
Mendicanti. Hier toonzette hij de eerste psalmen. Na zijn functies 
in het buitenland werd hij maestro di cappelle in de Basiliek van San Marco. Hiervoor 
componeerde hij veel gewijde muziek. Hierin mixte hij moderne en oude stijlen. Zijn missen en 
psalmzettingen voor de San Marco gebruiken alle middelen die een moderne componist in het 
midden van de 18de eeuw ter beschikking stonden.

TOELICHTING
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Antonio Lucio Vivaldi (4 maart 1678 – 28 juli 1741)

Vader Vivaldi leerde zijn zoon viool spelen. Op zijn 25ste werd Antonio 
tot priester gewijd. Zijn zwakke gezondheid deed hem kiezen voor een 
andere baan. Hij werd vioolleraar aan het meisjesweeshuis ‘Ospedale della 
Pietà’ in Venetië. Hij componeerde er veel opera’s. 
Vivaldi was niet alleen vioolleraar, maar componeerde ook muziek voor de 

kerkdiensten. Deze diensten, die vaak meer op concerten leken, waren razend populair onder 
de rijke Venetianen en hun buitenlandse gasten. Ze brachten Vivaldi internationale roem, en 
voorzagen het weeshuis van broodnodige inkomsten. Vivaldi ging hij naar het Hof van Mantua 
in Noord-Italië. Na een aantal jaren in Rome keerde hij terug naar Venetië.
Het vrolijke karakter van zijn muziek weerspiegelt Vivaldi's eigen plezier in het componeren, 
en is een belangrijke reden voor de enorme populariteit van zijn werk. Zijn progressieve 
manier van componeren bezorgde hem problemen zowel bij het bestuur van het weeshuis als 
bij andere invloedrijke componisten.

Tegenwoordig kent vrijwel iedereen Vivaldi's naam, maar tegen het eind van zijn leven wist 
al vrijwel niemand meer wie hij was. Zijn composities hebben lang opgeborgen gelegen in 
een klooster. Ongeveer 70 jaar geleden besloot het klooster het manuscript te verkopen, maar 
omdat ze geen idee meer hadden wat het was, werd het naar de muziekbibliotheek van de 
universiteit van Turijn gebracht. Alles lag door elkaar, en er ontbraken een heleboel bladzijden, 
maar de bibliothecaris begreep meteen dat het om iets heel bijzonders ging. Hij wilde het 
manuscript dan ook dolgraag voor zijn universiteit aanschaffen.
Met wat detectivewerk ontdekte hij de rest van de verzameling in een privé-bibliotheek. Nu 
was het manuscript wel compleet, maar hij moest ook nog aan geld zien te komen om het te 
kunnen kopen. Uiteindelijk kwam hij terecht bij twee rijke families die allebei kort daarvoor 
een jong kind waren verloren. De bibliothecaris haalde hen over om het manuscript te kopen 
en aan de universiteit te schenken ter nagedachtenis aan hun geliefde kinderen. Hiermee was 
de cirkel rond. Vivaldi schreef zijn muziek voor weeskinderen, en de nagedachtenis aan twee 
jong gestorven kinderen bracht diezelfde muziek, waaronder het ‘Gloria’, weer tot leven. En nog 
altijd staat op de kaft van al Vivaldi's bladmuziek een afbeelding van twee kinderkopjes.

TOELICHTING
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BIOGRAFIE

De Duitse sopraan Tanja Obalski studeerde aanvankelijk 
dwarsfluit aan de Hochschule für Musik und Theater in 
Hamburg; daarna solozang aan het Conservatorium van 
Amsterdam bij Margreet Honig en Howard Crook. Tanja 
Obalski specialiseerde zich vervolgens in Amsterdam in 
historische uitvoeringspraktijk en barokzang en rondde in 
2003 haar studie succesvol af.
Zij volgde verder masterclasses van o.a. Jill Feldman en Emma 
Kirkby.
In 2005 was zij laureate bij het ‘Concours International de 

Chant Baroque de Chimay’ en in 2007 finaliste van het oratoriumconcours ‘Nederlandse 
Vocalisten Presentatie’.

Als soliste is zij te horen in oratoria, cantates en kamermuziekconcerten zowel in 
Nederland als daarbuiten. Zij werkte solistisch mee aan CD’s van o.a. de Rheinische 
Kantorei o.l.v. Hermann Max en Combattimento en aan diverse radio-opnames met het 
Groot Omroepkoor.

Tanja zong veelvuldig bij o.a. De Nederlandse Bachvereniging (o.l.v. Jos van Veldhoven), 
Cappella Amsterdam en Collegium Vocale Gent (o.l.v. Philippe Herreweghe). Op dit 
moment is zij op diverse podia te horen met o.a. het Nederlands Kamerkoor, het 
Amsterdam Baroque Choir (o.l.v. Ton Koopman) en het Groot Omroepkoor.

Naast haar bezigheden als professionele concerterende zangeres is lesgeven haar 
grote passie. Doorgeven wat zingen zo’n geweldig vak maakt, mensen helpen om dit 
ook voor zichzelf te ontdekken; zij het de ervaren koorzanger die voor technische 
problemen komt te staan, de beginner die een goede basistechniek wil ontwikkelen of 
de (beginnende) vakmusicus die meer wil weten over historische uitvoeringspraktijk.

De afgelopen jaren heeft ze zich steeds meer bezig gehouden met de zangstijlen 
van vòòr 1800. Al uitvoerende deed ze veel ervaring op met de historische 
uitvoeringspraktijk. Het accent ligt bij muziek tussen Josquin en Beethoven.
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Mezzo-sopraan Lotte Bovi studeerde toneel aan studio 
Herman Teirlinck in Antwerpen voordat zij zang ging studeren 
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Al tijdens haar studie zong zij bij de Vlaamse Opera een van 
de bloemenmeisjes in Parsifal van R. Wagner. Daarna was zij 
tot 2001 als lid van het vaste ensemble verbonden aan het 
Collegium Vocale Gent o.l.v. Philippe Herreweghe.

In het oratoriumrepertoire zingt zij partijen als de 
mezzosopraanpartij in het Stabat Mater van G. Rossini of de mezzopartij in ‘das 
Paradies und die Peri’ van R. Schumann, Maar ook alle aria’s in de Matthäus passie 
en het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach behoren tot haar repertoire. Deze voerde 
zij uit met het Randstedelijk Begeleidingsorkest  o.l.v. Wim de Ru en het Rotterdams 
barokorkest o.l.v. Benjamin Bakker.

Tot haar opera-repertoire behoren rollen als Carmen (Carmen G. Bizet), Lola (Cavalleria 
Rusticana), Mercedes (Carmen), Cherubino (Le Nozze di Figaro) en Dorabella (Cosi van 
Tutte) welke zij ten gehore brengt  met dirigenten als  Jos Vermunt, Hans Leenders, 
Arjan Tien en Wim de Ru.

Zij werkte onder dirigenten als Phillippe Herreweghe, Bernard Haitink, Arjan Tien, 
Jos van Immerseel, Micha Hamel, Kenneth Montgommery en Guy Van Waas.

Met pianist Kees Wieringa zong zij liederen van o.a. Jacob ter Veldhuis op diverse 
festivals. Van het concert 'Canto ostinato revisited' in het Concertgebouw waar Lotte de 
zangpartij voor haar rekening nam, is een cd uitgekomen.

Lotte is hiernaast ook actief als initiator, uitvoerder en producent van performances 
waarin beeld en muziek tot één geheel worden versmolten.  Een scala aan performances 
bedacht zij inmiddels voor kunst/muziekmanifestaties als Motel Mozaique en de wereld 
van Witte de With, museumnachten in Rotterdam en Enschede en theatervoorstellingen. 
Hiermee treedt zij regelmatig op in Nederland , Belgie, Frankrijk en Italië.

Met de interdisciplinaire voorstelling Caleidoscope-Shéhérazade in samenwerking 
met videokunstenaar Marieke van der Lippe, 3d mapping specialist Olivier Scheffer 
en componist/pianist Kees Wieringa was zij onderdeel van de slotceremonie van de 
Marrakech Biennale 2016 in Marrakesh, Marokko.

In de planning staat een concert met vocale muziek van A.Vivaldi en tijdgenoten met 
het Faelix Baroque Ensemble o.l.v. Anthony Scheffer in de Oude Kerk te Charlois.
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Concertkoor Baarn beoefent vanaf 1898 de ‘edele zangkunst’ in Baarn en nabije 
omgeving. Aanvankelijk droeg de vereniging de naam ‘Halleluja’. In 1936 werd deze 
gewijzigd in ‘Christelijke Oratorium Vereeniging’ te Baarn en in 1995 in ‘Concertkoor 
Baarn’.

Het doel van het koor is om grote klassieke koorwerken van Bach, Mozart, Mendelssohn 
en anderen ten gehore te brengen. Ook voert het koor werken uit die minder bekend 
zijn, zoals Emanuele d’Astorga’s ‘Stabat Mater’, Johann Kuhnau’s ‘Magnificat’ en vandaag 
Baldassare Galuppi’s Dixit Dominus.
Concertkoor Baarn verwelkomt iedereen die mee wil zingen, als koor- of projectlid.

Samenwerking / Medewerkenden
Bij de concerten werkt Concertkoor Baarn samen met onze eigen repetitor Wybe 
Kooijmans, (amateur)orkesten en professionele solisten. Dirigent Anthony Scheffer 
stelt voor iedere uitvoering een barokorkest samen. Het bestaat uit professionele jonge 
musici uit heel Europa.
Opnames van onze concerten werden gemaakt door RTV Baarn en zijn terug te vinden 
op YouTube.

Koordagen
Twee keer per jaar worden koordagen georganiseerd op een zaterdag. De bedoeling van 
zo’n repetitie is om de puntjes op de ï te zetten voor een uitvoering. Anthony Scheffer 
gebruikt die dag om het volgende programma dat wordt uitgevoerd te presenteren.

Kerstconcert in 
de Nicolaaskerk, 
december 2019FO
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Concertkoor Baarn in coronatijd
Gelukkig heeft het koor twee manieren gevonden waardoor toch het contact 
tussen de koorleden bleef. Via de wekelijkse Zoomrepetities was het mogelijk te 
blijven zingen.
Het bestuur bracht samen met de dirigent het blad ‘Koorantaine’ uit dat bedoeld 
is voor het verstrekken van informatie, maar ook voor de gezelligheid. In het 
blad staan ontwikkelingen van het RIVM over samenzingen in coronatijd, 
achtergronden van muziek waarmee wij bezig zijn en luistertips van onbekende 
maar schitterende koormuziek. Er zijn 29 edities uitgegeven.
Toen versoepelingen van de coronamaatregelen ingingen, werd samen zingen in 
de buitenlucht toegestaan. Een opluchting na vele maanden van zoomrepetities.
Henk Drost, koorlid en eigenaar van Paardenpension Vrede ’t Best in Hilversum, 
bood de Paardenbak als repetitieruimte aan. Er was meer dan genoeg ruimte 
om de 1,5 m afstand te handhaven.
Sinds 30 juni is gerepeteerd in de Open Hof in Soest. Hier is zingen met 
voldoende onderlinge afstand mogelijk.

Het Barokorkest is voor dit Najaarsconcert samengesteld uit de 
volgende musici:

Viool Barbara Erdner (solo), Aleksandra Kwiatkowska, Saron Houben, 
Helmut Riebl (solo), Blanca Prieto Acera, Xiangji Zeng Hewitt

Altviool Clara Sawada, Camillo Arias Cuellar

Cello Gied van Oorschot, Ines Salinas Blasco

Contrabas Giuseppe Ciraso, Chun-Yuan Yang

Kistorgel - Wybe Kooijmans
Klavecimbel
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Wybe Kooijmans kistorgel en klavecimbel

Wybe Kooijmans ontving zijn muzikale opleiding 
aan de Verenigde Muzieklycea te Hilversum en het 
Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Hier werd 
Bernard Bartelink zijn leraar. Hij volgde masterclasses 
voor interpretatie van de beroemde Franse organist 

Jean Guillou. Talloze raadgevingen van een oud-registrant van de organist Feike 
Asma sloeg hij niet in de wind.

In 1987 volgde een aanstelling als –toen nog– één van de organisten van de 
Grote Kerk in Naarden; inmiddels is hij er hoofdorganist.
Op het monumentale Witte-orgel (1862) van deze kerk maakte hij enige 
cd-opnamen. In 1994 volgde de eerste opname van het symfonische orgel 
in Muziekgebouw Frits Philips te Eindhoven. Wybe Kooijmans concerteerde 
in Tsjechië, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Canada en Rusland, alwaar hij 
het orgel van de Philharmonie te Novosibirsk inwijdde. Voorts heeft hij veel 
ervaring opgedaan als begeleider van koren en solisten.

In de serie 'Musica selecta' publiceerde hij een twaalftal bundels met 
onuitgegeven (versies van) koraalbewerkingen van Feike Asma.
In 2014 en 2015 verleende hij zijn medewerking aan de TV-programma's 
Messiah masterclass, Verborgen verleden en Push the red button.

Wybe Kooijmans is als repetitor verbonden aan de Nederlandse 
Händelvereniging en Concertkoor Baarn. Van 2000-2004 was hij lid van de 
werkgroep ‘Zingend geloven’. Hij publiceerde een aantal koraalbewerkingen 
voor orgel. Wybe Kooijmans was lid van een van de werkgroepen die het 
Liedboek samenstelde. Hij componeerde lied 692 Wij wachten op de Geest 
beloofd.

Voor dit concert wordt het kistorgel gebruikt voor de liggende klanken en het 
klavecimbel voor de meer ritmische passages.
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Anthony Scheffer (1991) begint zijn muzikale 
carrière als organist en cantor in zijn geboortestad 
Amersfoort. Naast de viool ontdekt hij al snel zijn passie 
voor het dirigeren. Tijdens zijn studies Liberal Arts 
and Science en Muziekwetenschap aan de Universiteit 
Utrecht steekt hij zijn licht op bij diverse dirigenten als 
Jos Leussink, Bas Ramselaar, Jos van Veldhoven en Ton 

Koopman. Hij leidt verschillende vocale en instrumentale ensembles.

Zijn liefde voor oude muziek brengt hem tot het onderzoeken van de historische 
context om muziek op een eloquente en evocatieve manier uit te voeren. Als 
artistiek leider weet hij het publiek te verrassen met bijzondere concerten, 
waaronder Renaissancemuziek voor de Nieuwe Wereld (Rogier, de Padilla, 
Guerrero), expressieve muziek van de Venetiaanse school (Gabrieli, Monteverdi, 
Vivaldi, Lotti), muziek uit de Duitse Barok (Buxtehude, Graupner, Zelenka, Bach), 
Franse muziek uit de Verlichting (Gilles, Charpentier, de Lalande, Rameau) en 
muziek uit het Romantische repertoire (Fauré, Brahms, Howells, Rachmaninoff).

In 2015 wordt Anthony artistiek leider van Capella Amersfoort en dirigent van 
de Bach Cantorij Baarn. In 2018 richt hij het Faelix Baroque Ensemble op en 
wordt hij dirigent van het Concertkoor Baarn. In 2018/19 is hij assistent van de 
muzikale staf bij de Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. Als gastdirigent 
staat hij voor verschillende gezelschappen waaronder bij Cantate op de Brink in 
Hilversum, de cantates in de Westerkerk te Amsterdam, Vocaal Ensemble Coqu 
in Utrecht en het Vocaal Ensemble Quintessens.

Voor Anthony staat onderzoek naar de muziekstukken centraal. Hij wil educatief 
te werk gaan om een compleet concert te creëren dat harmonisch, maar ook 
vanuit een musicologisch perspectief één geheel is. 
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NACHTEGAALLAAN 43 - 3741 WT  BAARN

TEL. (035) 5415650

• Ebel

• Maurice	  Lacroix

• Aero	  Watch

• Bruno	  Sohnle

• Seiko

• Breil

• Pulsar

• Tommy	  Hilfiger Brinkstraat	  14-‐16	  	  3741	  AN	  	  Baarn	  tel:	  035-‐5413107
www.juweliervandoorm.nl	  	  info@juweliervandoorm.nl



• Logo / Huisstijl  

• Website

• Flyer / Poster

• Magazine / Nieuwsbrief

• Fotografie

Sparrenlaan 6B, 3742 WG  Baarn  •  035 - 642 36 42  •  www.studiobosgra.nl

• Flyer / Poster

• Magazine / Nieuwsbrief

• Fotografie

Sparrenlaan 6B, 3742 WG  Baarn  •  035 - 642 36 42  •  www.studiobosgra.nl

Meezingen?
We repeteren op woensdagavond van 
20.00 – 22.00 uur in Het Witte Kerkje, 

Kampstraat 8 in Baarn. 

Neem contact op met onze secretaris 
Anneke Kole, tel. 033 - 299 93 45.

• Websites
• Hosting
• Advies

Eemborg 5
3741 ZA Baarn
Telefoon: 06 510 644 40
info@wilsum-multimedia.nl
www.wilsum-multimedia.nl

PREMIUM HOSTING EN WEBSITES
Versnel uw website en laat 
concurrenten achter u
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Dixit Dominus Domino meo: Sede a dextris 
meis: donec ponam inimicos tuos scabellum 
pedum tuorum.

Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion: 
dominare in medio inimicorum tuorum.

Tecum principium in die virtutis tuae in 
splendoribus sanctorum: ex utero ante 
luciferum genui te.

Juravit Dominus, et non paenitebit eum:

tu es sacerdos in aeternum secundum 
ordinem Melchisedech.

De torrente in via bibet; propter ea exaltabit 
caput.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
et in saecula saeculorum. 
Amen.

De Heer spreekt tot mijn heer: “Neem 
plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je 
vijanden een bank voor je voeten.”

Uit Sion reikt de Heer u de scepter van de 
macht, u zult heersen over uw vijanden.

Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde 
trekt. 
Op de heilige bergen, uit de schoot van de 
dageraad, komt tot u de dauw van uw jeugd.

De Heer heeft gezworen, en komt op zijn eed 
niet terug:
“Je bent priester voor eeuwig, zoals ook 
Melchisedek was.”

Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft 
hij zijn hoofd.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest,
Zoals het was in den beginne, en nu en altijd, 
en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.

BAROK UIT VENETIË

Dixit Dominus   Baldassare Galuppi
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Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

BAROK UIT VENETIË

Gloria Patri et Filio,
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc et semper
et in saecula saeculorum.
Amen.

Concert in c-mineur   Baldassare Galuppi

Dubbelconcert in a-mineur (RV522)   Antonio Vivaldi

Gloria   Antonio Vivaldi



Wilt u komen?
Graag eerst even een afspraak 

maken.

035 62 48 488

Ben ik er niet, spreek in en u wordt
teruggebeld.

Bladmuziek | Rieten

Snaren | Accessoires

Lessenaars





 design & studio
 XXL printing
 sign & display
 offset print
 digital print
 binding & fulfilment
 warehouse & logistics
 print management

color your identity

Torenstraat 22a • 3764 CM Soest • 035 6012 100
info@practicum.nl • www.practicum.nl



Houd je van 
muziek maken?

Kom een keer kijken wat 
we allemaal hebben! 

Sparrenlaan 6 Baarn
www.elrecom.nl

Hier is ruimte voor 

uw advertentie

Interesse? 

Voor informatie kunt u 

contact opnemen met onze 

penningmeester 

door te mailen naar: 

penningmeester@

concertkoorbaarn.nl



Komende concerten 

2022 Requiem d-Moll - Anton Bruckner

De Profundus - Jan Dismas Zelenka

2023 Jubileumconcert 125 jaar

Mis in C - Wolfgang Amadeus Mozart

In samenwerking met de Koninklijke Oratorium
Vereniging (KOV) Utrecht

Meezingen? 

Studeren en concerteren onder leiding van Anthony Scheffer is een inspirerende 
inspanning. Naast het zingen besteedt hij vaak veel tijd aan zangoefeningen, 
uitspraak en het juiste stemgebruik, wat uiteindelijk bijdraagt aan een mooie 
koorklank.

Het Concertkoor verwelkomt iedereen 
die met ons mee wil zingen.
We repeteren op woensdagavond van 
20.00 – 22.00 uur in Het Witte Kerkje, 
Kampstraat 8 in Baarn. In deze kerk 
kunnen we voldoende onderlinge 
afstand bewaren om verantwoord te 
repeteren.

Lid worden of meezingen als 
projectlid?
Als u interesse hebt, kunt u een reguliere 
repetitieavond bijwonen om kennis te 

maken met het koor en het repertoire 
waarmee wij bezig zijn.

Na twee repetities kunt u beslissen om 
bij het koor te blijven zingen als lid of als 
projectlid. Daarna kunt u een stemtest 
afleggen bij onze dirigent. In deze test 
wordt gekeken tot welke stemgroep u 
behoort.

Ben je geïnteresseerd? 
Neem contact op met onze secretaris 
Anneke Kole, tel. 033 - 299 93 45.

CONCERTKOOR BAARN



www.concertkoorbaarn.nl
www.facebook.com/concertkoorbaarn

Wilt u ons steunen? 

Concertkoor Baarn is naast de contributies van haar leden onder meer 
afhankelijk van sponsoren, donaties van vrienden en subsidies.

Vrienden
De vrienden van Concertkoor Baarn 
zijn trouwe bezoekers van onze 
concerten. Zij steunen ons met 
een jaarlijkse bijdrage en worden 
op de hoogte gehouden van onze 
activiteiten. Vrienden die € 50 of 
meer doneren krijgen jaarlijks gratis 
toegang tot één van onze concerten.

Wilt u vriend worden?
Neem dan contact op met onze 
penningmeester Jef Neijs door te 
mailen naar penningmeester@
concertkoorbaarn.nl.

Sponsoren
Sponsoren ondersteunen 
Concertkoor Baarn financieel 
bij de uitvoering van concerten. 
Dankzij hun bijdrage kunnen wij 
onze projecten blijven uitvoeren. 
Sponsoren betalen een jaarlijkse 
bijdrage. In ruil daarvoor worden 
bedrijfslogo en adresgegevens 
van de sponsor vermeld op 
de website van Concertkoor 
Baarn, en in nieuwsbrieven en 
programmaboekjes, waarin tevens 
een advertentie van de sponsor wordt 
geplaatst.

Heeft u interesse? 
Neem dan voor meer informatie 
contact op met onze penningmeester 
Jef Neijs door te mailen 
naar penningmeester@
concertkoorbaarn.nl.

CONCERTKOOR BAARN



Koningshof Uitvaartzorg is uw uitvaart  onderneming 
voor Soest, Baarn en omstreken. 
Persoonlijke begeleiding met oog voor detail.

Bel (035) 601 48 32  Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartzorgkoningshof.nl

Voorheen Van Haren Uitvaartzorg

Afscheidshuis Koningshof - Koningsweg 20, Soest 
Afscheidshuis Maatkamphof - Maatkampweg 16A, Baarn 

Gevoelens • Herinneringen • Troost
Muziek maakt het tastbaar




