Kom je ook bij ons zingen?
Wij hopen dat je geniet van de muzikale
ondersteuning 9jdens de Heilige Mis.
Als koor doen we ons best om de liturgie te
verzorgen met mooie gezangen, maar we zijn
op zoek naar versterking.

Wanneer en waar?
Wekelijkse repe99es op donderdagavond
Van 19:45 - 22.00 uur
Thomas a Kempis Leerhuis
Broerestraat 12, Utrecht (naast de kerk).

Zangkoor
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hoopt dat jullie een ﬁjne
zomer hebben gehad.

Lijkt het je leuk of kent je iemand die een goede
aanvulling zou zijn op ons koor? We nodigen
iedereen uit om op donderdagavond 22 e/o 29
september naar onze open repe99e te komen
om een keer mee te zingen!

(Dirigent) Sonja Roskamp: 06-41330567
(Secretaris) Marianne Rozendal: 06-20927534
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Delen mag al9jd!
De folder is ook op de website te vinden.
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Ons koor

Een greep uit ons repertoire:

Capella Majellana is het parochiekoor van
de St. Gerardus Majellakerk, gelegen aan
de Thomas a Kempisweg/Vleutenseweg te
Utrecht.

Het repertoire bestrijkt 5 eeuwen muziek. Naast
9entallen koorwerken, zowel a capella als met
begeleiding, behorend bij het kerkelijk jaar, staan
zowel meerstemmige Missen in het La9jn als
Nederlandse missen op het programma.

De koorleden, die zich èn betrokken voelen
bij de Zondagse Vieringen in deze kerk èn
graag zingen, komen uit de gehele
provincie Utrecht. De Nederlandse
liederen, psalmen, alleluia-verzen en
meerstemmige
La9jnse
missen
en
mote\en worden zorgvuldig uitgekozen
door de liturgiecommissie volgens de
richtlijnen van de RK-kerk.
We willen de parochianen en anderen de
gelegenheid geven om projectma9g mee te
doen. Dit houdt in een of twee repe99es
voorafgaande aan een zondag. Zo kun je
kijken of het wat voor je is.

We zingen niet alleen de klassieke missen en
mote\en van Mozart, Schubert en Haydn, maar
ook van Nederlandse componisten en liederen
van Taizé en Iona.
Uiteraard mogen niet ontbreken:
●
Hallelujah - Händel
●
Gloria - Vivaldi
●
The Lord bless you - Ru\er
●
Laudate Dominum - Mozart
●
Anima Chris9 – Frisina
●
Be S9ll for the Presence of the Lord - Sherphard
●
Missa Joanni Pauli Secundi – (WJD)

Zingen is dubbel bidden

●
●
●

Houd je van zingen?
Spreekt het repertoire je aan?
Kom je ons versterken?
Wij hopen je op donderdag
22 e/o 29 september
te mogen verwelkomen.

We repeteren deze avonden ook voor de
familiedag van de broeders van Sint Jan. Deze
is op zondag 2 oktober, die kun je dan ook
meezingen.

Naast het zingen van bekend repertoire studeren
we veel nieuw werk in.

Aanmelden kun je via:
cm-secretariaat@xs4all.nl

