
Zing Bach met Magnificat 
Voorjaar 2021 

Sinds 23 maart 2020 is Vocaal Ensemble Magnificat verantwoordelijk voor de 
organisatie en uitvoering van de Cantate Vespers. 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 dat we de 
mogelijkheid bieden aan projectzangers 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 Vesper rekenen we tenminste 5 
repetities (van 1,5 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 16 januari, 10.00 – 12.00 uur 
gezamenlijke start van het project, eerste repetitie 

– donderdag 28 januari, 19.30 – 21.00 uur 
– donderdag 11 februari, 19.30 – 21.00 uur 
– donderdag 25 februari, 19.30 – 21.00 uur 
– donderdag 11 maart, 19.30 – 21.00 uur 
– zaterdag 13 maart, 10.00 – 12.00 uur (optioneel) 

Voor de repetities geldt dat we ons houden aan het coronaprotocol van het 
Koornetwerk. Dat kan betekenen dat we in verschillende, kleinere groepen 
moeten repeteren. Over deze en andere maatregelen brengen we jullie tijdig op 
de hoogte. Kijk voor meer informatie ook op onze website magnificat-
emmen.nl/corona  
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De repetities vinden plaats in de Grote Kerk, Schoolstraat 5, 7811 XX in Emmen 
(tenzij anders aangegeven). 

Vesper 
De Cantate Vesper is op zondag 14 maart 2021 om 16.00 en 19.00 uur in de 
Grote Kerk van Emmen. Op het programma staat in ieder geval het motet ‘Jesu, 
meine freude’ (BWV 227). 

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. Dit bedrag moet 
bij aanvang worden voldaan. Restitutie is niet mogelijk.  

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 vrijdag 11 december tot en met maandag 4 
januari.  

Namens het bestuur, 

Sander Meijers  
voorzitter 

Roy Pruisscher  
vicevoorzitter
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