Programma

CONCERT
in de Kerk van Rozendaal

3 februari 2019 15.30 u

na afloop van het concert
‘meet and greet’ in de Serre
een drankje wordt u aangeboden

Vocaal Ensemble
OMNITET

Chris Hilkens, sopraan
Carissa Lynn Gerving, sopraan
Ellen Goossens, mezzosopraan
Jurgen de Jong, tenor
Roel Schutgens, bariton
Frank Leurs, piano
Marianne Ratajski, piano
Niels van Laar, presentatie

Omnitet is een veelzijdig, semi-professioneel vocaal ensemble dat muziek zingt uit alle
stijlperiodes van de klassieke muziek, van werken van Vivaldi en Bach, opera's van Mozart tot
het romantische lied en muziek uit de 20e eeuw. Het ensemble bestaat uit vijf zangers en een
pianist. Theaterdocent en trainingsacteur Niels van Laar werkt regelmatig mee aan onze
concerten, als presentator en regisseur.
Zes musici, ieder met een eigen muzikale achtergrond en ervaringen, allen met een passie
voor de muziek en uiterst gedreven om hun publiek het beste te geven. Omnitet geeft jaarlijks
vele concerten voor uiteenlopende gelegenheden. Sinds de oprichting in 2002 was Omnitet
tientallen keren te horen bij huisconcerten, tentoonstellingen en andere festiviteiten en in
concertseries, altijd met gevarieerde en aansprekende programma's.
www.omnitet.nl

PROGRAMMA

Henry Purcell (1659 – 1695) / Benjamin Britten (1913 – 1976)
Sweeter than roses

Carissa

Joseph Haydn (1732 – 1809)
Holde Gattin, dir zu Seite (Die Schöpfung, Hob. XXI:2)
Et incarnatus est (Mis in Bes, Hob. XXII:12 Theresienmesse)

Chris/Roel
Carissa/Ellen/Jurgen/Roel

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Zu Hilfe! Zu Hilfe! (Die Zauberflöte, KV 620)
Non ti fidar, o misero (Don Giovanni, KV 527)

Jurgen/Chris/Carissa/Ellen
Chris/Carissa/Jurgen/Roel

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Mir ist so wunderbar (Fidelio, Op. 71)

Chris/Ellen/Jurgen/Roel

Gioacchino Rossini (1792 – 1868)
No, no, no, non vè (La Cenerentola)

Chris/Carissa/Ellen

Robert Schumann (1810 – 1856)
Spanische Liebeslieder, Op. 138
Vorspiel
Tief im Herzen trag’ich Pein
O wie lieblich ist das Mädchen
Bedeckt micht mit Blumen
Flutenreicher Ebro
Intermezzo
Weh, wie zornig ist das Mädchen
Hoch, hoch sind die Berge
Blaue Augen hat das Mädchen
Dunkler Lichtglanz

Marianne/Frank
Chris
Jurgen
Chris/Ellen
Roel
Marianne /Frank
Jurgen
Ellen
Jurgen/Roel
Chris/Ellen/Jurgen/Roel

Wolfgang Amadeus Mozart
Caro mio Druck und Schluck, KV anh. 5

Carissa/Ellen/Jurgen/Roel

Ons volgende concert

Zondag 7 april 2019
aanvang 15.30 uur

Leids Barok Ensemble

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0STICHTING VRIENDEN VAN DE KERK TE ROZENDAAL
De Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal heeft als doelstelling het aanwenden van het
kerkgebouw voor culturele doeleinden, enerzijds ten bate van de dorpsgemeenschap,
anderzijds om daarmee de kerkvoogdij bij de instandhouding van het kerkgebouw financieel te
steunen.
Het bestuur verwelkomt u graag als donateur! Opgave te richten aan de secretaris:
vrienden@dekerkvanrozendaal.nl of de Ruyterlaan 27, 6881GS Velp
Donaties kunnen worden gestort op rekeningnr: NL90 INGB 0688 0860 39 t.n.v. VKR te
Rozendaal, o.v.v. “Donatie”. Als richtlijn geven wij u graag een minimumbedrag van € 15,- p.p.
ter overweging.
De Stichting is een ANBI onder fiscaal nummer 0084.10.719.

