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Cantatrixen PolyfoonbrengenGrote
Kerkin vervoering
OYERSCHIE - Voornamelijk van de door de wind bewovan buiten Overschiekwamen gen boomtakken, droeg daar
koorliefhebbers zondagmid- nog aaÍr bij. Een bezoekster
dag26 mei naarhet gezamen- uit Rozenburg verklaarde na
lijke concert in de Grote Kerk afloop enthousiast:,,Dit kan
Overschie van het Noord-Ne- zich in kwaliteit metenmet De
derlandseensembleCantatrix Doelen, maar dan wel tegen
en het Belgische ensemble eenderdevan de prijs".
; Polyfoon. Twee koren met Een bijzonder nummer was de
, een geheel eigen repertoire: compositie 'Da Pacem' van
: Polyfoon is gespecialiseerd Rudmer de Vries (1987), afmu- gelopen wijdag afgestudeerd
, in de laat-middeleeirwse
ziek, terwijl Cantatrix zich aan het Conservatorium in
r toelegt op modeme stukken Den Haag, waarin hijzelf de
: uit de laatste helft van de vo- tenorsolo zong. Het geheim
: rige eeuw
van het ensembleCantatrix.
; Het meerstemmig gezongen dat aaneen gestageintemati'Ave Maonale opmarsbezig is, is een
, Gloria uit de Missa
' ria' van Thomas Ashewell gedegen eigen jeugdopleir (1478-1513) bezorgde het ding.
, publiek kippenvel van be- Het koor heeft aangegeven
: wondering en ontroering. Het $aag terug te willen komen
schitterenddoorCantatrixver- in Overschie:,,Een heerlijke
I tolkte modemeGloria van de kerk om in te zingen, wat een
: ZweedsecomponistJanSand- geweldige akoestiek". Maar
: stróm (1954) deeddaarechter dan met een nog ambitieuzer
, niet voor onder en deed het
publiek beseffendat de spiritualiteit die in dezezangktrnst
tot uiting wordt gebracht ook
in de huidige tijd nog spring: levend is. Het is wat de twee
: korentotuitdrukkingbrachten
i in hun uitvoerins: dichter tot
i de kem van de érvarine van
, religieuzemuziekkunjáaast
: niet komen.
; De ambiance van de Grote
I Kerk, waar het namiddaglicht
r in de grote beschilderdera' men speeldemet de schaduw

prografilma: een-stuk dat alleen met drie koren kan worden gezongen en wÍutrvoor
men behalve het koor uit Antwerpenook al eenpartnerkoor
in Zweden heeft gevonden.
Een van de redenen om dan
opnieuw voor de Grote Kerk
Overschiete kiezen: het professionele gastwouwschap
van kosteres Hillie Koppenaal, die de koren een-6ijzonder hartelijk welkom bezorgdeen de hele logistiek op'
rolletjesdeedlopen.Ook toen
de dirigenten eenuur voor het
optredenbeslotendat de indeling van de kerk nog helemaal
moestwordenomgegooid.
Het programma 'Hear my
prayer' dat door Cantatrix
werd gezongen, verschijnt
binnenkortop eencd, die voor
tien euro te bestellen is via
info@cantatrix.nl o.v.v. CD
Hmp.
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