Gezocht project-leden voor “Van Liefde Ongekend”
MEERKERK- Regiokoor Musica Pro Deo wil graag meer zangers de gelegenheid
geven om met hen op 20 april 2019 het Passie-oratorium: “Van Liefde Ongekend” te
zingen.
“Van Liefde Ongekend” Passie- en Paas oratorium bestaat uit 2 delen “Lam Gods”
en “Christus is waarlijk opgestaan” de muziek is van Johan Bredewout de teksten zijn
geschreven door Hans de Ruiter.
Bij het schrijven van dit Nederlandstalig oratorium is in hoofdzaak uitgegaan van de
wijze waarop de evangelist Marcus het lijden en de opstanding van de Heer Jezus
Christus verhaalt. Het evangelie van Marcus is kort en bondig: het lijkt wel of de
schrijver haast heeft. Zo wordt de lezer gegrepen door de ernst en de betekenis van
dit gebeuren, en bovenal door de grenzeloze liefde van Jezus voor zijn volgelingen,
de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden. Dat is het centrale thema van
het oratorium: “Van Liefde Ongekend”. De titel is ontleend aan het bekende Engelse
lied – My song is love unknown – van Samuel Crossman (1664). De vertaling hiervan
heeft een centrale plaats in het werk. De gesproken gedeelten zijn bewerkingen van
teksten uit het Marcus-evangelie en worden afgewisseld door gezongen
commentaren en overwegingen. Een prachtig muziekstuk waarin ook samenzang is
opgenomen.
Begeleid door een samengesteld orkest onder leiding van onze inspirerende dirigent
Warno Ruting.
Dit willen we delen met mensen, die ook graag een christelijk lied zingen en daarmee
hun geloof uitdragen.
Wie zoeken wij: Iedereen die graag zingt. Vooral mannen (tenoren en
bassen), sopranen en alten. Een goede zangstem is uiteraard niet verkeerd, maar
deze hoeft niet geschoold te zijn om met ons te kunnen zingen. Wij zijn geen
professionals, het sociale aspect is minstens zo belangrijk.
Wilt u zich eens oriënteren of zingen in een koor iets voor u is, maar ziet u er
mogelijk tegenop om u als koorlid te binden? Dan bieden wij u de mogelijkheid om
als projectlid mee te zingen.
Dit “tijdelijke” lidmaatschap loopt vanaf dinsdag 8 januari t/m 20 april 2019. Wij
vragen hiervoor een financiële vergoeding. U kunt dan samen met ons dit muziekstuk
instuderen. Zo maakt u de voorbereiding tot de uitvoering volledig mee. Van
instuderen t/m applaus.
Vanaf dinsdag 8 tot en met 29 januari kunt u geheel vrijblijvend kennis maken met
het muziekstuk en de sfeer van ons koor.
Wij repeteren wekelijks op dinsdagavond van 20:25 - 22:00 uur in de kantine van P.
van Leeuwen, Energieweg 1 in Meerkerk. Koffie/thee staat klaar om 20:15 uur.
Voor meer informatie en aanmelden, zie www.musicaprodeo.nl.
U bent van harte welkom.

