
Choral
Evensong

De Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg nodigt zangers uit mee te doen aan het

Weekend
15 t/m 17 september 2023

Martinikerk, Doesburg

Gezamenlijk zal een weekend lang gewerkt worden aan prachtige koor-
literatuur die in een Evensong tot klinken zal komen, in de monumentale 
 Martinikerk, in de liturgische setting waarvoor de muziek bedoeld is. 

In verband met niet-Nederlandstalige deelnemers zal de voertaal Engels zijn.

Muzikale leiding: JanJoost van Elburg 
een wereldwijd veel gevraagd dirigent en
vocal coach en o.m. vaste dirigent van The
Bartholomew Consort in Oxford. 

Muziek:
Davies – God be in my head

Monk – Abide with me
Smith – Preces & Responses

Goss – Psalm 92
Dyson – Magnificat & Nunc dimittis in D

Philips – Jubilate Deo à 8
Harris – Holy is the true light

Goss - Praise, my soul, the King of heaven
Gardiner – Evening Hymn

Organist: Wilbert Berendsen
 cantor-organist van de Martinikerk en

Stadsorganist van Doesburg.



Organisatie door:                    in opdracht van:

Programma

Vrijdag 15 september
     Welkom
     Repeptitie

Zaterdag 16 september
     Repetities
     Diner (optioneel)

Zondag 17 september
     Repetitie
     Evensong

Er bestaat de mogelijkheid om zaterdagavond gezamenlijk te eten na de
repetitie, waarvoor een uitgebreid buffet zal worden samengesteld. Gelieve aan
te geven of u hiervan gebruik wilt maken.

Het koor biedt plaats voor ongeveer 80 zangers en zangeressen en zal bij
voorkeur samengesteld zijn in een evenwichtige verdeling van stemgroepen
(S1, S2, A1, A2, T1, T2, B1, B2).

U krijgt alle bladmuziek in een goede drukkwaliteit; het motet van Harris is
niet in het publieke domein; dat ontvangt u in originele editie.

Deelname aan het Choral Evensong Weekend Doesburg: € 85,=
Aanschuiven aan de gezamenlijke buffet op zaterdag: € 20,=

Inschrijven uitsluitend digitaal op:
www.pg-angerlodoesburg.nl/evensong 
of scan de QR-code. 

Evensong
Choral

Weekend

     19.00 - 19.30 uur
     19.30 - 21.30 uur

     10 - 13 uur & 15 - 18 uur
     18.30 uur

     12.30 - 16.00 uur
     17.00 uur


