Medewerkenden:

Donateur worden van ACOV?
Dirigent Danny Nooteboom (1970)
studeerde muziekwetenschap en
koordirectie. Na zijn afstuderen heeft
hij zich ontwikkeld tot een veelzijdig
oratoriumdirigent. Op zijn repertoire
staan veel grote bekende oratoria.

Velen vonden al een reden om zich als donateur op te geven
bij ACOV. Donateurs zijn ontzettend welkom. Hun financiële
steun maakt het mogelijk om grotere concerten te geven, maar
ook een extra, klein concert te organiseren. In deze tijd, waarin
subsidies minder worden of zelfs verdwijnen, is elke steun meer
dan ooit nodig.
Opgeven kan heel gemakelijk via onze site.

Sopraan Elise van Es (1991) studeerde
in Nederland bij Roberta Alexander.
Afgelopen juni rondde zij haar Master
Lied & Oratorium af aan de Universität
Mozarteum in Salzburg.

Bas Christiaan Peters studeerde af aan
het Rotterdams conservatorium bij
Carolyn Watkinson. Hij studeerde tevens
af in Muziekwetenschappen aan de
Universiteit van Utrecht.

Tenor Milan Faas studeert klassieke zang
aan het Conservatorium in Rotterdam. Hij
heeft meerdere hoofdrollen gezongen bij
De Kleine Opera, onder andere Aeneas en
Sint Maarten. Hij speelt al lang piano en
maakt af en toe ook eigen composities.

Messe Solennelle de Sainte-Cécile,
Charles Gounod

Requiem,
Gabriel Fauré

Volgend concert
i.s.m. Het Haarlems Gemengd Koor
ELIAS
Felix Mendelssohn Bartholdy
4 oktober 2019
in Aalsmeer
6 oktober 2019
in de Philharmonie, Haarlem

Interesse om ons enthousiasme te delen?

Danny Nooteboom
dirigent

Zingen bij ons koor is:
ontdekken, verbazen, leren, hard werken,
ontroeren, verbeteren, ontspannen
en vooral genieten.
Zingen bij ACOV betekent streven naar kwaliteit en harmonie.
Kom vrijblijvend een repetitie meedoen op donderdagavond
(20-22 uur) in “Het Baken” aan de Sportlaan in Aalsmeer.
Voor meer informatie en/of aanmelding: www.acov.nl
Bellen kan ook: 0297-329443

Sander van den Houten (1987) is vanaf
april 2017 benoemd tot organist van de
Evangelisch Lutherse Kerk in Den Haag en
daarmee vaste bespeler van het beroemde
Bätz-orgel uit 1762.

zondag 25 november 2018 15:30 uur

Open Hof Kerk
Ophelialaan 247 - 1431 HH Aalsmeer

Charles Gounod (1816-1893)
Messe Solennelle de Sainte Cécile
(Plechtige Mis van de Heilige Cécilia)
De muziekmis van Gounod staat bij veel liefhebbers bekend
om zijn zeer gemakkelijke, of misschien zelfs al te gemakkelijk
aansprekende, muziek. De muziek geeft uitdrukking aan oprechte
gevoelens van blijde bevrijding.
1. Kyrie
Heer ontferm U
Christus ontferm U
Heer ontferm U
2. Gloria
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij
liefheeft
Wij loven U, wij prijzen U, wij aanbidden U, wij verheerlijken U
Wij zeggen U dank voor Uw heerlijkheid
Heer God, hemelse koning
God almachtige Vader
Heer, eniggeboren, Jezus Christus
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons
Want Gij alleen zijt de Heilige
Gij alleen de Heer
Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader
3. Credo
Ik geloof in God, de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer
die ontvangen is van de heilige Geest
geboren uit de Maagd Maria
die geleden heeft onder Pontius Pilatus
is gekruisigd, gestorven en begraven
die nedergedaald is ter helle
de derde dag verrezen uit de doden
die opgestegen is ten hemel
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden
Ik geloof in de heilige Geest
de heilige katholieke kerk
de gemeenschap van de heiligen
de vergeving van de zonden
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven
Amen

4. Offertorium
5. Sanctus
Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid
Hosanna in den hoge
6. Benedictus
Gezegend die komt in de naam des Heren
Hosanna in den hoge
7. Agnus Dei
Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt
ontferm U over ons en geef ons vrede
Amen

Gabriel Fauré (1845-1924)
Requiem
Gabriel Fauré componeerde zijn Requiem in d-mineur tussen 1887
en 1890. Hierover zegt Fauré zelf: "Alles wat ik kon opbrengen op
religieus gebied heb ik in het Requiem gestopt, wat bovendien
het stuk domineert van begin tot eind met een groots humaan
gevoel van het geloof in de eeuwige rust".
1. Introïtus en Kyrie
Geef hen de eeuwige rust, Heer
en het eeuwige licht verlichte hen
U, God, komt een loflied in Sion toe
en U zal een gelofte afgelegd worden in Jeruzalem
Verhoor mijn gebed
tot U kome alle vlees
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons
2. Offertorium
Heer Jezus Christus, Koning der heerlijkheid
bevrijd de zielen van alle gelovige overledenen van de straffen van
de hel en van de diepe afgrond
Heer Jezus Christus, Koning der heerlijkheid, bevrijd hen uit de
muil van de leeuw, opdat de onderwereld hen niet verslinde en zij
niet in de duisternis vallen
Offeranden en gebeden van lof brengen wij U, Heer
Neem ze aan voor de zielen van hen die wij vandaag gedenken
Laat hen, Heer, van de dood overgaan naar het leven
Zoals Gij voorheen aan Abraham beloofd hebt en aan zijn
nageslacht

Heer Jezus Christus, Koning der heerlijkheid, bevrijd de zielen van
alle gelovige overledenen van de straffen van de hel en van de
diepe afgrond; en laat hen niet in de duisternis vallen
Amen
3. Sanctus
Heilig de Heer, de God der hemelse heerscharen
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid
Hosanna in de hoge
4. Pie Jesu
O lieve Heer Jezus, geef hen eeuwige rust
5. Agnus Dei
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt
geef hen eeuwige rust
Het eeuwige licht verlichte hen, Heer
Met Uw heiligen in de eeuwigheid
omdat Gij vroom zijt
Geef hen de eeuwige rust, Heer
en het eeuwige licht verlichte hen
6. Libera me
Bevrijd mij, Heer
van de eeuwige dood op die verschrikkelijke dag
wanneer de hemelen moeten wankelen en de aarde
wanneer U de wereld zult komen oordelen met vuur
Bang ben ik geworden en ik vrees
wanneer de beoordeling zal komen en de toorn nabij is.
Die dag, dag van toorn, van rampspoed en ellende
grote en zeer bittere dag
Geef hen eeuwige rust, Heer, en het eeuwige licht verlichte hen
Bevrijd mij, Heer
van de eeuwige dood op die verschrikkelijke dag
Wanneer de hemelen moeten wankelen en de aarde
wanneer U de wereld zult komen oordelen met vuur
Bevrijd mij, Heer, van de eeuwige dood
7. In paradisum
Mogen de engelen u bij uw komst het paradijs binnenleiden
en de martelaren u gunstig ontvangen
en u brengen naar de heilige stad Jeruzalem
Moge het engelenkoor u opnemen
en moge u, evenals Lazarus ooit zo arm
eeuwige rust hebben

