
Zing Bach met Magnificat 

Op 22 maart 2020 zou een gezamenlijke Cantate Vesper plaatsvinden. In 
verband met de Corona-maatregelen is dit tot onze grote spijt afgelast. Het 
Bach Cantate Koor Emmen heeft besloten niet op zoek te gaan naar een 
moment om deze Vesper alsnog uit te voeren. Dit betekent dat vanaf nu Vocaal 
Ensemble Magnificat de organisatie en uitvoering van de Cantate Vespers voor 
haar rekening neemt. Hiermee wordt een 20-jarige traditie voortgezet: Bach 
blijft klinken in de Grote Kerk van Emmen.  

Het bestuur en de leden van Magnificat hebben uitgesproken de overgang zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. Dat geldt voor de bezoekers: zij kunnen 
blijven luisteren naar Bach Cantates. Dat geldt ook voor projectzangers: we 
bieden de mogelijkheid om op projectbasis mee te zingen. 

Projectzangers 
Van onze koorleden vragen we toewijding om samen te werken aan de kwaliteit 
van het koor. Dat blijkt uit het bezoeken van de repetities én uit de bereidheid 
om thuis de muziek in te studeren. Daarvoor bieden we oefenbestanden via de 
site.  

Om te beoordelen of je past bij (de kwaliteit van) Magnificat neemt de dirigent 
een stemtest af. Hiermee kunnen we de omvang, het volume en de klankkleur 
van je stem bepalen. Zo kunnen we ook bepalen of er een wederzijdse ‘klik’ is 
om het project goed te doorlopen.  

Na je aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor de stemtest. Dit vindt in de 
regel plaats op donderdagavond, op de reguliere repetitielocatie. 

Repetities 
Voor het instuderen van de muziek voor de Cantate Vesper rekenen we 
tenminste 6 repetities (van 1 uur). Omdat Magnificat ook andere optredens 
heeft, is het niet noodzakelijk op alle repetities aanwezig te zijn. Op 
onderstaande data wordt uitsluitend gewerkt aan de muziek voor de Cantate 
Vesper, en rekenen we op je aanwezigheid. 

– zaterdag 12 september, 10.00 – 12.00 uur 
gezamenlijke start van het project, eerste repetitie 

– donderdag 1 oktober, 19.30 – 20.30 uur 
– donderdag 15 oktober, 19.30 – 20.30 uur 
– donderdag 29 oktober, 19.30 – 20.30 uur 
– donderdag 12 november, 19.30 – 20.30 uur 
– donderdag 26 november, 19.30 – 20.30 uur 
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Secretariaat 
Grijze Kraai 58 
7827 JZ Emmen 

Repetities 
Het Anker 
Distelvink 107 
7827 DD Emmen 

Email 
bach@magnificat-emmen.nl 

Website 
magnificat-emmen.nl 

IBAN Rekeningnummer 
NL 94 INGB 0000 0637 06 

KvK-nummer 
4004820
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Voor de repetities op donderdagavond geldt dat de projectzangers beginnen 
om 19.30 uur. Zij zullen door de dirigent gecoacht worden om de juiste klank te 
vormen, die past bij Magnificat. De vaste koorleden sluiten aan om 20.00 uur, 
zodat nog een half uur tezamen gerepeteerd wordt.  

De repetities vinden plaats in basisschool Het Anker, Distelvink 107, in Emmen 
(tenzij anders aangegeven). 

Vesper 
De Cantate Vesper is op zondag 29 november 2020 om 17.00 uur in de Grote 
Kerk van Emmen. Op het programma staat in ieder geval de Cantate voor de 
eerste zondag van advent: ‘Schwingt freudig euch empor’ (BWV 36). 
Medewerking wordt verleend door Martine Salomons (sopraan), Mark Omvlee 
(tenor) en Bert van de Wetering (bas).  

Financiën 
Alle leden van Magnificat betalen een vaste contributie per maand. De 
vergoeding die we van projectleden vragen is daarvan afgeleid. Daarbij komt de 
aanschaf van de juiste partituur, die collectief door de vereniging wordt 
aangeschaft.  

Voor projectleden zijn de kosten bepaald op € 50,— eenmalig.  

Aanmelden 
Het bestuur heeft met de dirigent vastgesteld wat de omvang van het koor 
moet zijn voor deze uitvoering. Hieruit volgt bij welke stemgroepen nog 
behoefte is aan zangers. We nodigen iedereen uit om zich aan te melden, maar 
er is niet onbeperkt plek.  

Aanmelden kan via het formulier op de website. Of via de mail 
bach@magnificat-emmen.nl Vermeld hierbij in welke stemgroep je zingt en wat 
je zang- en koorervaring is.  

De inschrijftermijn loopt vanaf maandag 18 mei tot en met zondag 12 juli.  

Namens het bestuur, 

Sander Meijers  
voorzitter 

Roy Pruisscher  
vicevoorzitter
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