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Voorwoord
Dames en heren,
Namens de besturen en de zangers
van Koninklijk Haarlems Mannenkoor
Zang en Vriendschap en het Westlands
Mannenkoor heten wij u van harte welkom op ons concert Glazen stad aan
het Spaarne.
De titel spreekt eigenlijk voor zich. Het
Westland wordt ook wel de Glazen stad
van Nederland genoemd door de aanwezigheid van de kassen en rivier het
Spaarne meandert door Haarlem.
“Zullen wij niet eens een gezamenlijk concert gaan doen daar bij jullie in Haarlem?”
Op de Nieuwjaarsreceptie van 2012 zag het concert van vanavond het levenslicht.
Nu bijna drie jaar later is het moment daar. Het langst bestaande mannenkoor van
Nederland (1830), Zang en Vriendschap geeft een concert met het grootste mannenkoor van Nederland, het Westlands Mannenkoor.
Men zegt wel eens dat de mannenkoorzang niet meer van deze tijd is. Het gaat andere koren niet over rozen, maar de beide koren van vanavond staan er goed voor
en lijken een goede basis te hebben voor de toekomst. Beide koren treden regelmatig op en kennen een wekelijkse repetitieavond. De grootste overeenkomst is die
van het plezier in het zingen. Het Westlands Mannenkoor zingt “alles wat waard is
om te zingen” en Zang en Vriendschap heeft “een repertoire dat het mooiste bevat
van wat op mannenkoorgebied is verschenen”. Bijna 230 zangers zijn vandaag te
horen in de Philharmonie. Een unicum!
Voor het plezier van het publiek is in samenspraak van muziekcommissies en dirigenten een boeiend muziekprogramma samengesteld. U luistert vanavond naar het
mooiste van wat in de mannenkorenwereld te koop is.
Wij wensen u een heel mooi concert toe.
Sander Ruitenbeek,
voorzitter Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap
Leen van Antwerpen,
voorzitter Westlands Mannenkoor
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Koninklijk Haarlems Mannenkoor
Zang en Vriendschap
Het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap is het langst bestaande
mannenkoor in Nederland en heeft een rijke historie. Het koor bestaat momenteel
uit ongeveer 80 zingende leden, die goed verdeeld zijn over de vier stemgroepen.
Onder leiding van dirigent Arno Vree wordt elke maandagavond gerepeteerd. Het
koor is niet verbonden aan een religieuze of politieke stroming en brengt een breed
repertoire; middeleeuwse muziek wordt afgewisseld met opera, popsongs en alles
wat daar tussen zit.
Optredens
In Haarlem en omgeving treedt het
koor met grote regelmaat op. Jaarlijks is er één groot optreden, meestal
in de grote zaal van de Philharmonie.
Eén van de vaste optredens is daarnaast Dodenherdenking in de Grote
of St. Bavo-kerk. In het kader van
Haarlem Bloemenstad geeft het koor
vrijwel elk jaar in de eigen zaal een
Bloemenconcert.
In die zin wordt er medewerking verleend aan nationale, regionale en lokale evenementen, zoals het bezoek aan Haarlem van het Koningspaar op 14 juni 2013.
Hoogtepunten
Het koor is ook in het buitenland te zien en te beluisteren, zoals vorige week nog in
Osnabrück en afgelopen voorjaar in Dublin. De afgelopen jaren trad het koor op in
Berlijn, Gent, Brugge, Istanboel en Angers (Frankrijk). Het koor ondersteunde dit
jaar Niels Geusebroek bij zijn nummer High Hopes in Hard Times voor Gitaarlems
actie voor 3FM Serious Request. Op 23 december dit jaar treedt Zang en Vriendschap met Niels Geusebroek op in het Haarlemse Patronaat. Ook was Zang en
Vriendschap dit najaar te zien bij het RTL4-programma DOOF!
Kijk voor meer informatie op zangenvriendschap.nl en volg ons ook op
Facebook.
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Arno Vree
Sinds 2011 staat Koninklijk Haarlems Mannenkoor
Zang en Vriendschap onder de muzikale leiding van
Arno Vree. De dirigent studeerde schoolmuziek aan
het Utrechts Conservatorium en the University of
Reading (GB). De opleiding Koordirectie UM studeerde hij bij Joop Schets aan de Hogeschool Gorinchem.
Arno is artistiek leider van Stichting De Muzenval en
van het Internationaal Koorweekend. Hij wordt regelmatig gevraagd koren te jureren bij officiële concoursen en festivals. Arno Vree adviseert op verzoek koren inzake kwaliteitsbewaking, repertoirekeuze en toekomstvisie.
Ook is hij lid van de Muziekcommissie van de Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB) te Voorschoten om te adviseren in aanschaf en gebruik van
artistiek verantwoord repertoire.
Voor het KNZV-Overijssel is hij muziekadviseur en lid van de landelijke Muziek Advies Commissie (MAC).
Arno is naast ons koor ook dirigent van vocaal ensemble "Concerto Voci" in Arnhem,
het Lingewaards Mannenkoor in Huissen, het Arnhemse Vrouwenkoor Klankkleur en
van Toonkunst Almelo. Kijk ook op arnovree.nl voor meer informatie over Arno Vree.

Gerrie Meijers
Gerrie Meijers studeerde orgel – bij Johan van Dommele en
Hans van Nieuwkoop – en piano – bij Arthur Hartong en Jacques Hendriks – aan het Stedelijk Conservatorium te Arnhem. Zij behaalde de diploma’s Docerend- en Uitvoerend Musicus (met onderscheiding) en ontving internationale prijzen
en onderscheidingen.
Ze concerteert in binnen- en buitenland en is zeer actief als
begeleidster met een uitgesproken voorkeur voor het vocale
genre in de breedste zin van het woord.
Zij is organist van de Remonstrantse Kerk te Haarlem en pianist/repetitor van een
groot aantal koren.
Gerrie Meijers maakte diverse radio- en cd-opnamen waaronder de Goldberg-Variationen van Bach op orgel en de Symphonie-Passion van Duprè in de OLV-kathedraal
van Antwerpen. Vanaf januari 2013 heeft zij de instrumentale begeleiding verzorgd
van de repetities van Zang en Vriendschap.
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PROGRAMMA GLAZEN
Zang en Vriendschap
•

Hear my Prayer, O God

A. Foote

•

Goin’ Home

A. Dvorak

•

Down by the Sally Gardens

Traditioneel

•

The Sound of Silence

P. Simon
arr. Gwyn Arch

•

Dir, Seele des Weltalls

W.A. Mozart

•

Die Nacht

F. Schubert

•

Wandrers Nachtlied

C. Mangold

•

O süßer Mond

O. Nicolai

•

Chor der Gefangenen

L. van Beethoven

Zang en Vriendschap en Westlands Mannenkoor
•

Landerkennung

E.H. Grieg

– pauze -

Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap
Orgel, Piano: Gerrie Meijers
Dirigent: Arno Vree
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STAD AAN HET SPAARNE
Westlands Mannenkoor
•

Ave Verum

W.A. Mozart

•

Gloria a te

J.P. Lécot

•

Ave Maria

F. Schubert

•

Cantique de Jean Racine

G. Fauré

•

Amazing Grace

J.Newton
arr. R. Elsinga

•

The Rose

B. Midler
arr. H. de Wit

•

One Day I’ll Fly Away

J. Sample
arr. R. Elsinga

•

Het Westlandse Dorp

J. Ferrat,
W. Sonneveld,
P. Kruithof
arr. R. Elsinga

•

Land of Hope and Glory

E. Elgar
arr. R. Elsinga

•

Hallelujah

G.F. Händel

Westlands Mannenkoor
Orkest: Haags Conservatorium Orkest
Sopraan: Wendy Krikken
Piano: Martin van Broekhoven
Dirigent: Hans de Wit
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Westlands Mannenkoor
Het Westlands Mannenkoor is, met ruim 150 leden, één van de grotere mannenkoren in Nederland en is gevestigd in Naaldwijk. Het koor is opgericht op 19 oktober
1956.In de "Glazen stad", zoals het Westland door haar glastuinbouw ook wel wordt
genoemd, neemt het Westlands Mannenkoor een prominente plaats in.

Als vocaal vertegenwoordiger van deze streek, waarin bloemen en groente zo'n
grote rol spelen, treedt het Westlands Mannenkoor veelvuldig op in binnen en buitenland en voor radio en TV. Veel nationale en internationale bekende artiesten en
musici hebben aan de concerten, radio- en televisie-optredens en LP/CD-/Dvdopnamen hun medewerking verleend.
Glazen stad
Van de vele radio- en televisie-optredens is de medewerking aan de Tv-serie 'De
glazen stad' onder regie van Willy van Hemert wel de bekendste. De herkenningsmelodie van deze serie is een veel gevraagd nummer op de concerten en kan dan
ook gerust als het lijflied van het Westlands Mannenkoor worden beschouwd.
Het koor staat onder leiding van dirigent Hans de Wit en heeft een veelomvattend
en veelzijdig repertoire. Voor meer informatie: westlandsmannenkoor.nl
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Hans de Wit
Hans de Wit werd geboren in Willemstad
(NB) op 2 maart 1960. Met zijn brede muzikale ervaring en enthousiasme is Hans de
Wit een vakman die altijd tracht uit iedereen
het beste te halen en met een uniform geheel tot het beste resultaat te komen.
Hij begon zijn muzikale loopbaan in de harmonieorkestwereld, waar hij diverse blaasinstrumenten leerde bespelen. Vanaf zijn negende jaar bezocht hij de Roosendaalse
muziekschool waar hij de A-, B- en Cdiploma's orgel cum laude behaalde, nog
steeds een unicum in de geschiedenis van
deze muziekschool. Daarnaast had Hans pianoles van de bekende pianist/dirigent Jan Vermeulen.
Na zijn middelbare schoolopleiding vervolgde hij zijn opleiding aan het Rotterdams conservatorium. Hij studeerde daar 2 hoofdvakken: orgel en ensembleleiding.
In diezelfde periode liep hij stage bij het beroemde Metropole orkest, onder leiding van Rogier van Otterloo.
Koordirectie
Al tijdens zijn studie deed Hans veel ervaring op als dirigent bij diverse koren, maar ook als
medeorganisator en oprichter van diverse muziekprojecten. Hans de Wit wordt regelmatig
gevraagd om voor verschillende projecten, ook internationaal, als gastdirigent op te treden.
Hij werkte als dirigent mee aan een groot aantal CD-, radio- en TV-opnamen en staan er
ruim 500 koor- en orkestarrangementen op zijn naam.
Sinds januari 1996 is hij als vaste dirigent aan het Westlands Mannenkoor verbonden.

Martin van Broekhoven
Martin van Broekhoven is geboren te Maassluis op 28 september
1958 en volgde zijn opleiding aan de Vrije School te Den Haag.
In zijn veel omvattende muzikale carrière begeleidde hij diverse solisten als Charlotte van Os, Angelina Ruzzafante, Nanco de Vries, Marco Bakker en Wilma Driessen. Ook begeleidde Martin diverse koren
en acteerde hij solo met diverse muziekstukken.
In de Jaren 90 was Martin dirigent bij het Schiedams Christelijk Mannenkoor en maakte een cd-opname van de Misa Criolla van Ramirez
met het EV02-koor Poeldijk en verleende medewerking aan diverse
opera's. Sinds 1990 is Martin als pianist verbonden aan de balletopleiding van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Sinds januari
2013 is hij als vaste pianist en 2e dirigent verbonden aan het Westlands Mannenkoor.
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Haags Conservatorium Orkest
In de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag combineren leerlingen uit diverse landen hun reguliere schoolopleiding met een professionele muziekopleiding.
Zij verschillen hierin niet van jonge topsporters die school en training combineren.
Gedrevenheid, focus en discipline zijn de kwaliteiten die de leerlingen daarbij nodig
hebben. Vanuit de School voor Jong Talent is het Atheneum Kamerorkest in 1985
opgericht. Vanuit deze basis heeft het Haags Conservatorium Orkest het levenslicht gezien. In dit orkest zitten leerlingen die in de eindfase van hun studie aan het
conservatorium zitten, of die onlangs hun masteropleiding hebben afgerond.
Dit orkest presteert op bijzonder hoog niveau en heeft al diverse keren met het
Westlands Mannenkoor opgetreden. Zo stonden zij samen op het podium van het
Vredespaleis bij het 100 jarig bestaan van het Vredespaleis. Ter gelegenheid van
het 125 jarig bestaan van begraafplaats & crematorium Westerveld werd in 2013
de unieke CD “Muziek in Memoriam” uitgebracht.
Persrecensies roemen het spelniveau en de opvallende klankkleur van het orkest.

Wendy Krikken
Wendy Krikken werd geboren op 13 september 1992 en
woont haar hele leven al in Monster. Na het voortgezet onderwijs volgde Wendy vanaf 2010 de vooropleiding 'Klassieke Zang' aan het Koninklijk Conservatorium te Den
Haag. Op dit moment is zij volop bezig met de bacheloropleiding en krijgt ze les van Lenie van den Heuvel en Carolien Drewes.
Droom
Haar eerste droom was te mogen studeren aan het conservatorium. Deze is inmiddels in vervulling gegaan. De
volgende droom is dat ze operazangeres kan gaan worden. Wendy geniet vooral van het feit, dat ze mag studeren
op wat ze op dit moment het allerliefste doet: dat is zingen!
Voor meer informatie op wendykrikken.nl

– 10 –

Advertenties

– 11 –

Advertentie
Westerveld

– 12 –

