
Projectkoor Passio zingt ‘Stabat mater’ van Caldara 
Zing je mee? 
 
 
Op zondag 5 april 2020, Palmzondag, treedt Projectkoor Passio op voor het Huis van 
Dominicus. Voor dit projectkoor zoeken we ervaren zangers en zangeressen. Zing je mee? 
 
Het repertoire 
 
Het 'Stabat Mater' (1725) van Antonio Caldara vormt de kern van het komende 
Passieproject. Caldara werd 14 jaar vóór Bach en Händel geboren. In zijn tijd werd hij zelfs 
hoger dan die twee grootheden geschat. Zijn succesvolste jaren bracht hij door in Venetië. 
Voor de toenmalige Keizer Karel VI was Caldara de belangrijkste componist aan zijn hof. Dit 
Stabat Mater past goed in de missie van Projectkoor Passio dat zich ten doel stelt om 
onbekende werken ten gehore te brengen. 

Daarnaast zingt het koor een hedendaags mini-‘Stabat Mater’ van Zoltán Kodály, een 
werk dat volgens dirigent Berny Oude Kempers eigenlijk op het repertoire van elk kamerkoor 
zou moeten staan. Als moderne tegenhanger zingt het koor 'Sure on this Shining Light' van 
Morten Lauridsen: een onovertroffen lied dat laat horen hoe iemand vanuit de aardse zorgen 
de sterrennacht bezingt.  
 
Hier kun je de muziek vast luisteren: 
Stabat Mater Caldara: https://www.youtube.com/watch?v=kLncuDGNu-Y 
Stabat Mater Kodaly: https://www.youtube.com/watch?v=Okf9ThK59KA  
Shining Light, Lauridsen: Do not be afraid Stopford 
 
 
Repetities 
Elke zondag oefenen we van 19.30-21.30 uur in de Dominicuskerk aan de Händelstraat in 
Oog in Al. De eerste repetitie is op zondag 26 januari 2020. 
 
Doe je mee? 
Aangezien we in korte tijd een redelijk complex stuk in gaan studeren, is zang-/koorervaring 
een vereiste. Als je graag mee wilt doen, maar je twijfelt over je stem en/of ervaring, meld je 
dan ook aan. De dirigent zal dan een stemoefening met je doen en je tips geven. Laat dus bij 
je aanmelding alvast weten welke zang-/koorervaring je hebt. 
 
 
PLAATS   Dominicuskerk, Händelstraat, Utrecht 
DATA EN TIJD  acht zondagavonden van 19.30-21.30 uur, start 26 januari  
KOSTEN €80,– (incl. pdf’s van de partituren en oefenbestanden). Zijn de 

kosten een probleem, neem dan even contact op. 
AANMELDEN EN INFO projectkoor@yahoo.com (liefst vóór 15 januari) 
CONCERT   zondag 5 april, 15.00 uur 
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