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Zaterdag 18 september 2021
Johannette Zomer en Marike Tuin
Vocale en instrumentale  
muziek Sweelinck

        Met gratis avondconcert 
voor deelnemers

Zaterdag 23 oktober 2021
Klaas Stok en  
Roelien van Wageningen
Koormuziek Sweelinck

Zaterdag 23 oktober 2021
Workshop koormuziek Jan Pieterszoon Sweelinck 
Klaas Stok en Roelien van Wageningen

Locatie: Walburgiskerk en de  
Proeflokalen, Zutphen 

Het repertoire zal bestaan uit een keuze 
uit de Cantiones Sacrae, de psalmen en 
de wereldlijke koorwerken van Swee-
linck. Definitieve keuze na aanmelding 
van de deelnemers.

Dagschema:
10.30  ontvangst en kennismaking
11.00  samen inzingen en verkennen repertoire, daarna splitsen in groepen
12.30  pauze
13.30  tweede deel: groepsrepetities
15.00  pauze
15.30  derde deel: tutti-repetitie Walburgiskerk
17.00  pauze
19.00-19.45  presentatieconcert door deelnemers
20.00  aansluitend concert met het NDR Vocaal Ensemble: o.l.v. Klaas Stok

Bij opgave aangeven:
 • wat je koorervaring is
 • je stemsoort (bas, tenor, alt, sopraan)
 • in staat zijn zelf thuis de partijen in te studeren
 • opgave voor 1 september via www.baderorgel.nl/workshops

Prijs: € 50 p.p. voor de workshop + het avondconcert, inclusief koffie/thee 

Het programma van het Sweelinck Festival 2021 van de Stichting Henrick Baderorgel wordt 
mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Zutphen, het Fonds Podiumkunsten, Prins 
Bernhard Cultuurfonds en het Cultuurfonds BNG.

Kijk op onze website www.baderorgel.nl waar je alle informatie vindt over het reserveren 
van tickets, het deelnemen aan workshops, de concertprogramma’s en het aanbod aan 
cd‘s en bladmuziek.

Stichting Henrick Baderorgel Kerkhof 3, 7201 DM Zutphen
www.baderorgel.nl                  info@baderorgel.nl

Vormgeving: Peter Kalkowsky, Zutphen  

Workshops voor solisten, 
instrumentalisten en 

koorzangers



In 2021 is het 400 jaar geleden dat de in Deventer geboren 
Jan Pieterszoon Sweelinck overleed. In Zutphen en Deventer 
wordt hier veel aandacht aan besteed met concerten en work-
shops. Sweelinck wordt gezien als de grootste componist die 
Nederland heeft voortgebracht. Hij verdient deze speciale aan-
dacht niet alleen door zijn belang als componist van tal van 
prachtige composities, hij is – ook nu nog – internationaal van 
grote betekenis voor de ontwikkeling van de vocale en instru-
mentale muziek.

Op zaterdag 18 september geven Johannette Zomer (sopraan)
en Marike Tuin (viola da gamba) een workshop rond de  
muziek die in de tijd van Sweelinck in huiselijke kring en de 
zogenaamde “Collegium Musicum” – ensembles van goede 
amateurmusici – werd uitgevoerd. Deze workshop staat open 
voor amateurmusici die een instrument bespelen (viool, cello, 
viola da gamba, blokfluit, klavecimbel, luit) of solistisch zingen.   
De workshop wordt afgesloten met een presentatie door de 
deelnemers. Aansluitend is er een Kaarsenkroonconcert in de 
Walburgiskerk met Johannette Zomer, Marike Tuin en Mike 
Fentross (theorbe), waar de muziek van Constantijn Huygens 
centraal zal staan.

Op zaterdag 23 oktober is er een korendag rond de vocale 
muziek van Sweelinck. Hoewel hij de belangrijkste componist 
van koormuziek is die Nederland heeft voortgebracht, waar- 
onder bewerkingen van alle 150 psalmen, wordt zijn muziek 
nauwelijks uitgevoerd. Amateurzangers die zelfstandig hun 
partij kunnen voorbereiden maken onder leiding van dirigent 
Klaas Stok en zangeres Roelien van Wageningen kennis met 
dit bijzondere repertoire. De dag wordt afgesloten met een 
presentatieconcert door de deelnemers. Aansluitend is er een 
concert met het NDR Vocaal Ensemble, hét professionele koor 
uit Hamburg, waar Klaas Stok chef-dirigent van is. 

Zaterdag 18 september 2021 
Workshop vocale en instrumentale muziek uit de 
tijd van Sweelinck 
Johannette Zomer en Marike Tuin

Locatie: Proeflokalen 
Vispoortplein 16,
7201 ET Zutphen

Repertoire: kamermuziek 
uit de tijd van Sweelinck 
in diverse vocale en instru-
mentale ensembles, met 
componisten als Swee-
linck, Huygens, van Eyck, 
Scheidt en Monteverdi.

Dagindeling:
10.30  ontvangst en kennismaking
11.00  eerste deel workshops
12.30  pauze
13.30  tweede deel workshops
15.00  pauze
15.30  derde deel workshops
17.00  pauze
19.00 -19.45  presentatieconcert deelnemers in de Walburgiskerk
20.00  Kaarsenkroonconcert met Johannette Zomer, Marike Tuin en 
 Mike Fentross (theorbe)

Bij opgave aangeven:
 • welk instrument bespeel je 
 • wat heb je als muzikale ervaring, inclusief enkele voorbeelden van 
   stukken die je kan spelen
 • op welke toonhoogte staat het instrument dat bespeeld wordt (415 of 440)
 • muziek wordt toegestuurd en moet thuis worden voorbereid, definitieve
   keuze wordt gemaakt na opgave deelnemers
 • maximaal plaats voor 8 ensembles 
 • opgave voor 15 augustus via www.baderorgel.nl/workshops

Prijs: € 50 p.p. voor de workshop + het avondconcert, inclusief koffie/thee


