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2019
Er zijn alweer bijna twee maanden voorbij van 2020 en er zijn volop plannen voor dit nieuwe jaar.
Maar voordat we u op de hoogte brengen van wat er in het verschiet ligt, blikken we eerst nog
even terug op 2019.

Word vriend van EVA
EVA heeft sinds 2019 een
ANBI status. Dit houdt in
dat u uw giften kunt
aftrekken van de belasting.
Wilt u vriend worden van
EVA? Stuur ons een mailtje
of neem contact met ons
op via het contactformulier
op onze website.

Ik denk dat we met trots kunnen zeggen dat 2019 een heel mooi
en vruchtbaar jaar is geweest voor EVA. Hoogtepunt was
natuurlijk het uitbrengen van maar liefst twee cd’s, en geloof ons,
het voelt héérlijk om dat in je handen te hebben. Maar er was
meer dan alleen de cd’s. Zo bestond EVA in maart al weer 5(!)
jaar. In het voorjaar werd er speciaal voor Luc Geraats (tuba) en
ons een stuk gecomponeerd door Xander Slikker, dat we hebben
uitgevoerd op het master examen van Luc. In september voelden
we ons heel even als de King’s Singers door het geven van een
masterclass aan vocale ensembles bij Festival Klein Vocaal,
georganiseerd door VoxNL. In november startten we een
succesvolle crowdfunding (waarvoor we onze donateurs nog
altijd heel dankbaar zijn!), en met een paginagroot artikel in de
krant (RD, 30-11-2019) is ons jaartje wel compleet.
Dank aan iedereen die aan dit mooie jaar heeft bijgedragen!
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En dan staat er weer een nieuw jaar op ons te wachten. Ook
dit jaar hebben we een aantal mooie projecten in het
vooruitzicht. Allereerst een concert in samenwerking met de
Andriessen/De Klerk Stichting. Samen met organist Ton van
Eck presenteren we ‘Mysteria Gaudiosa’, een programma met
werken van o.a. Hendrik Andriessen en zijn leerling Albert de
Klerk. De Missa Simplex van de Nederlandse componist en
organist Hendrik Andriessen staat al tijden op ons programma
en we raken er niet op uitgekeken. Naast de a capella mis
zingen we enkele a capella motetten, waaronder ook een
werk van een andere leerling, Herman Strategier. Centraal in
dit concert staan de Intieme Missa Mater Sanctae Laetitiae en
het amper uitgevoerde Mysteria Gaudiosa van de meester. In
de zeven doorgecomponeerde delen worden, omgeven door
een introductio en een conclusio, de zogenaamde ‘Vijf Blijde
Geheimen’ uit het Rozenkransgebed bezongen. Deze
geloofsmysteries bespreken de bijzondere momenten uit het
leven van Christus: De aankondiging door de engel Gabriël,
het bezoek van Maria aan Elisabeth, de geboorte van Jezus,
Jezus in de tempel en als laatste het terugvinden van Jezus in
de tempel in Jeruzalem.

Agenda
13 april 2020 - tijd volgt nog
Bevrijdingsconcert Meppel
Meer info volgt.
9 mei 2020 - 15.00u
Mysteria Gaudiosa
In samenwerking met organist Ton
van Eck en de Andriessen - de
Klerk Stichting
Kathedrale Basiliek Sint Bavo,
Leidsevaart 146, Haarlem
16 mei 2020 - 12.00 - 14.00
De muziekfabriek
Optreden in de rubriek ‘Vrij spel’
Radio 4 (94.4fm)
25 juli 2020 - 20.00u
Concert i.s.m. The King’s Singers,
Vocoder en Quartona
Schleswig Holstein Musik Festival
@ Musik- und Kongresshalle,
Konzertsaal, K 77, Lübeck

Afscheid Marije
Helaas heeft Marije onlangs
afscheid genomen van ons
ensemble. We willen haar
bedanken voor alles wat ze
voor EVA betekend heeft en
wensen haar heel veel succes
en geluk in haar verdere
carrière!
Benieuw wie Marije gaat
vervangen? Houdt onze
Facebookpagina en website in
de gaten!

Verder zijn we benaderd door Radio 4 om te komen zingen
in het programma De Muziekfabriek. We zullen te horen zijn
in de rubriek ‘vrij spel’. Voor degenen die niet bekend zijn
met dit programma: u kunt hier een kijkje nemen op de
website en voorgaande afleveringen terugkijken. De
uitzending waarin wij te horen zijn vindt plaats op 16 mei
tussen 12.00 en 14.00. En als u dan toch door ons in
vocale sferen bent gebracht en daar nog even in wilt
blijven: diezelfde dag zijn de King’s Singers te horen in het
Muziekgebouw aan ‘t IJ met hun nieuwe programma
‘Finding Harmony’. Kortom: 16 mei is dus wel met recht
een dag om vrij te houden in de agenda.
Over de King’s Singers gesproken: 25 juli staan we met ze
op het podium! In 2014 en 2018 namen we deel aan de
masterclassweek van de King’s Singers tijdens het
Schleswig Holstein Musik Festival in Lübeck. Datzelfde
festival heeft ons onlangs benaderd om, samen met de
King’s Singers en twee andere ensembles die eerder door
hen gecoacht werden, een concert te geven! Na het lezen
van de betreﬀende mail maakte ons hart toch wel even een
vreugdesprongetje. Voor tickets en meer informatie kunt u
hier terecht.
Wij hebben heel veel zin in 2020 en zien jullie graag bij één
van onze concerten!
Lieve groet,
EVA

