Programma
concert
12 december 1999

Dit concert wordt opgedragen aan
Hans van Steenbergen

Georg Friedrich Händel
(1685 - 1759)
Messiah

Uitvoerenden:
Nienke Oostenrijk - sopraan
Cécile van de Sant - alt
Sergej Snegirov - tenor
Bas Ramselaar - bas
C.O.V. Soli Deo Gloria
Noordhollands Bach Orkest
Aukje Broers - orgel
Jan Pasveer - dirigent

in de Oosterkerk te Hoorn.
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Dames en heren,
Ik heet u hartelijk welkom bij ons najaarsconcert 1999.
Vanmiddag wordt voor u MESSIAH van Georg Friedrich Händel uitgevoerd.
De repetities van dit stuk zijn voor het grootste deel geleid door
Hans van Steenbergen. In september j.l. is Hans bij een auto-ongeval om het
leven gekomen. Voor het koor was dat een enorme schok. Hoe moest het
verder? Hans is dertig jaar dirigent geweest van Soli Deo Gloria. Dat geeft een
grote verbondenheid. In die periode
van dertig jaar heeft het koor ups en
downs gekend, maar is het
artistieke niveau steeds op een hoog
peil gebleven. Het jaarlijks
hoogtepunt is de inmiddels tot
traditie geworden uitvoering van de
JOHANNES PASSION. Hans maar
ook Aukje Broers waren en zijn de
grote animators achter dit gebeuren.
Ons past een woord van dankbaarheid en waardering voor zijn
inzet voor het muziekleven in
West-Friesland, en in het bijzonder
voor zijn werk ten behoeve van het
koor Soli Deo Gloria.
Deze uitvoering van MESSIAH zal
dan ook worden opgedragen aan
Hans van Steenbergen.
Hans van Steenbergen
Het bestuur en de leden van Soli
Deo Gloria willen hun waardering
en erkentelijkheid uitspreken naar de heer Jan Pasveer. Dankzij zijn vakkundigheid en inzet kan deze uitvoering vanmiddag plaats vinden.
Een verdere toelichting op MESSIAH van Georg Friedrich Händel vindt u elders
in dit boekje. Ik hoop en verwacht dat u evenals het koor zult genieten van dit
prachtige stuk.
Yvonne de Glas
(voorzitter C.O.V. Soli Deo Gloria)
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N

het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam bij Margreet Honig. In 1993 behaalde zij haar diploma
solozang, waarna zij verder studeerde bij Cora Cannemeyer. Zij volgde
masterclasses bij Arleen Auger, Mitsuko Shirai, Daniël Ferro en Elly Ameling.
Zij heeft de afgelopen jaren regelmatig meegewerkt aan oratoriumconcerten,
liedrecitals en operaproducties. Zo zong zij in 1992 in de solistenserie van het
Nederlands Blazersensemble in het Concertgebouw te Amsterdam. Ook was zij
te horen en te zien als Konstance in DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL van
Mozart, een productie van Opera Holland. Deze productie was in diverse
theaters in Nederland te zien.

C

IENKE OOSTENRIJK STUDEERDE AAN

aan het Sweelinck Conservatorium te
Amsterdam waar zij cum laude afstudeerde. Thans studeert zij in
New York aan de Juilliard School of Music. Ze was winnares in diverse
concoursen (1993 en 1996).
Ze verleende haar medewerking aan talrijke (radio-)concerten, oratoria en
opera's (zowel in binnen- als buitenland). Hierbij zong ze onder leidng van
bekende dirigenten als Hartmut Haenchen, Lawrence Renes, Graeme Jenkins en
Jules van Hessen.
Ook geeft zij regelmatig liedrecitals en kamermuziekconcerten, onder meer met
Thom Bollen en Bart van de Roer voor de "Vrienden van het Lied" en met
"Trio Bonne", samen met harpiste Harmke Brouwer en fluitiste Ingrid Geerling.
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ÉCILE VAN DE SANT STUDEERDE

D

E RUSSISCHE TENOR

Sergej Snegirov werd geboren in Alma Ata,
Kazachstan. Hij studeerde piano en koordirectie aan het Muziekgymnasium te Alma Ata. Daarna vertrok hij naar St. Petersburg, waar
hij solozang studeerde aan de "Academy of Theatre and Arts".
In 1987 studeerde hij af en kreeg daarna een aanstelling in het opera-theater
"Zazerhalya"in St. Petersburg. Nog steeds treedt hij op in dit theater met gastrollen. Verder is hij werkzaam als free-lance solist. Hij zong met veel succes in
Amerika, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland. In 1995 maakte hij een tournee in
Nederland; vanaf die tijd vormt hij een duo met organiste Aukje Broers. Met als
hoogtepunt een zeer succesvolle tournee door Polen in de zomer van 1997.

B

as Ramselaar zong al op zesjarige leeftijd mee in de koren van o.a. zijn
vader. Vanaf 1981 studeerde hij solozang aan het Utrechts
Conservatorium, gevolgd door privé-studies bij Frans Schouten. Hij
volgde interpretatie-cursussen bij Robert Holl en had enige jaren les van
Aafje Heynis. Bas Ramselaar trad op onder leiding van onder andere
Paul McCreesh, Konrad Junghänel, Reinbert de Leeuw en vele anderen. Hij
treedt niet alleen op in Nederland. Zo was hij in 1994 te horen in de Berliner
Philharmonie, waar hij de bas aria's uit de MESSIAH vertolkte. Overigens geeft
hij regelmatig solorecitals. Naast deze solistische activiteiten is Bas Ramselaar
vast verbonden aan het Nederlands Kamerkoor.
Verder is hij docent stem- en koorvorming aan de Hogeschool Gorinchem en is
hij conrepetitor bij het Holland Boys Choir.
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A

BROERS studeerde aan het Amsterdams Conservatorium hoofdvak
orgel bij Jacob Bijster en Simon C. Jansen en continuospel bij
Simon C. Jansen en Gustav Leonhardt. Na het behalen van het solodiploma orgel studeerde zij hoofdvak solozang bij Coby Riemersma eveneens
aan het Amsterdams Conservatorium.
Zij werkt aan veel concerten mee als continuo-speelster.
Aukje Broers woont in Hoorn en is daar verbonden aan de muziekschool
"Gerard Boedijn" en aan de muziekschool "Oostelijk West-Friesland". Bovendien heeft zij een bloeiende privé-praktijk. Zij is repetitor van twee oratoriumverenigingen, waar zij ook de stemvorming voor haar rekening neemt.
Zij vormt een trio (Trio Violone) met Hans Vader (cello) en Guibert Vrijens
(contrabas) alsmede een duo met tenor Sergej Snegirov.

J

UKJE

in Coevorden. Zijn muzikale opleiding is
veel omvattend. Hij studeerde koordirectie, orgel, cello en zang. Hij was
directeur van de Gemeentelijke Muziekschool Zaanstreek en tevens hoofdvakleraar Koordirectie aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Hij
gaf masterclasses koordirectie in Nederland, Polen, Bulgarije en Indonesië.
Voorts is hij een veelgevraagd jurylid bij koorfestivals in binnen- en buitenland.
Jan Pasveer publiceerde vele artikelen over uitvoeringspraktijk, koormuziek en
kerkmuziek en liturgie alsmede het boek "Koorkunde". Hij componeerde koorwerken en kerkmuziek (orgel en koor).
Momenteel is hij dirigent van het Zaans Cantatekoor en -orkest en het
Westerkerkkoor en Bachorkest te Amsterdam.
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AN PASVEER WERD GEBOREN

Houdt u van zingen?
Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Vooral onze mannenstemmen kunnen uitbreiding gebruiken.
U kunt vrijblijvend eens een paar avonden komen luisteren en
meezingen.

Onze repetitieavond is
iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
adres: West-Friese Vrije School
Nachtegaal 146
Hoorn
U kunt Soli ook steunen door donateur te worden:
gironummer 455446
t.n.v. de penningmeester van Soli Deo Gloria
te Hoorn
onder vermelding van "donatie"
Ons volgende concert hopen wij te geven op
Witte Donderdag 20 april 2000.
Uitgevoerd wordt dan opnieuw de
Johannes Passion
van J.S. Bach
in de Oosterkerk te Hoorn, aanvang 20.00 uur.
Wilt u meer informatie, bel dan met de voorzitter,
mevr. Y. de Glas, tel. 0229 – 210 100
Dit concert is mede mogelijk gemaakt door
de Provincie Noord-Holland.

Colofon
grafische verzorging: Jaap Hardy
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