Mutin-Cavaillé-Coll-concerten 2016
in de kapel van de Lazaristen Panningen
Zondag 16 oktober, aanvang 15.00 uur
Vocaal Ensemble Silhouet uit Roermond
is opgericht in 1988 en staat sinds 2002 onder
leiding van Hans Heykers.
De ca. 26 zangers en zangeressen brengen wereldlijke
en geestelijke vocale muziek ten gehore met een
breed spectrum aan stijlen. De nadruk ligt op a capella
koormuziek, waarbij uitdrukkelijk aandacht wordt gegeven
aan niet voor de hand liggend repertoire.
Individuele zangstudie en gezamenlijk koorscholing vormen
de fundamenten om te komen tot een optimale koorklank.
Silhouet heeft in de loop der jaren tal van concerten
verzorgd, heel gevarieerd van karakter en inhoud.
In een tweejaarlijkse cyclus worden grotere koorwerken
uitgevoerd met medewerking van vocale solisten en instrumentale
begeleiding.
Op projectbasis wordt ook samengewerkt met andere kamerkoren.
Zo zijn de laatste jaren o.a. uitgevoerd: Requiem en Gloria van Rutter,
Agnus Dei van Barber, Requiem van Fauré, Lux aeterna van Lauridsen,
Lauda per la Natività del Signore van Respighi, Johannespassie van Schütz,
Le jardin des Poètes van Jean Lambrechts en Passieweek van Gretchaninov.
Voor meer informatie over koor en concerten zie onze website:
www.ve-silhouet.nl

Programma
1. Engels
organist: Nils Hellemans
Uit: 11 vesper Voluntaries op.14
E.Elgar
Introduction-Adagio, Andante, Allegro, Andantino, Poco lento
Koor
Three Shakespeare Songs
a. The cloud-clapp’d Towers
b. Over hill, over dale
My love dwelt in a northern land

R. Vaughan-Williams

E. Elgar

2. Frans
organist: Nils Hellemans
Uit: 24 Pièces en style libre
L.Vierne
Préambule, Cortège, Madrigal, Divertissement
Koor
Trois chansons
a. Dieu, qu’il la fait bon regarder
b. Quand j’ai ouï le tambourin
c. Hiver, vous n’êtes qu’un villain
Le Jardin des poêtes
a. Mignonne allons voir si la rose
b. La jeune fille rousse
c. Le ruisseau
d. Rochers de frênes
e. Versons ces roses, buvons

Cl. Debussy

J. Lambrechts

3. Lets
organist: Nils Hellemans
Pastorãles Vasaras Flautai

I. Zemzaris

Koor
Long Road
Northern Lights

Ē. Ešenvalds
Ē. Ešenvalds

_______________________________________________________
Orgelkring Peel en Maas dankt U hartelijk voor uw bijdrage aan
het onderhoud van dit unieke Cavaillé-Coll-Mutin-orgel.
Wilt U ons structureel steunen wordt dan vriend van het Mutin-orgel.
Zie daarvoor onze site (www.orgelkringpeelenmaas.nl).
De orgelkring bezit de culturele ANBI status

__________________________________________________
Dinsdag 22 nov. 20.00 uur orgelconcert door Leon van den Brand
Zondag 11 december om 15.00 uur: Advents/Kerstconcert

