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Abendlied
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Concertprogramma

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847)
Sonate III op. 65 nr. 3 (orgel):
Con moto maestoso
Andante tranquillo

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847)
Psalm 43: Richte mich, Gott (koor)

Josef Gabriel Rheinberger (1839 – 1901)
Abendlied (koor)
Cantus Missae (koor):
Kyrie
Gloria
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

Johannes Brahms (1833 – 1897)
uit Choralvorspiele op. 122 (orgel):
Herzlich tut mich verlangen
Herzlich tut mich erfreuen

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847)
uit Sechs Lieder im Freien zu Singen, op. 59:
Ruhetal
Jagdlied

Concertprogramma

Ola Gjeilo (1978 – )
Ubi caritas (koor)

Stephen Paulus (1949 – 2014)
The Road Home (koor)

Josu Elberdin (1976 – )
Cantate Domino (koor)

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)
Fantaisie en des dur no. 2 op. 101 (orgel)

Pēteris Vasks (1946 – )
uit Klusās Dziesmas (Silent Songs voor koor) :
Nosāpi pārsāpi

Jacob Narverud (1986 – )
Dominus Vobiscum (koor)

Brad Printz (1955 – 2005)
Benedicamus Domino (koor)

Uitvoerenden
Kamerkoor Limburg o.l.v. Dion Ritten
Kamerkoor Limburg is een relatief jong koor dat, afhankelijk van het repertoire,
bestaat uit 20 tot 40 ervaren leden.
De groep is altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen, onder meer door samen te
werken met andere ensembles of solisten. In 2013 concerteerde Kamerkoor
Limburg op uitnodiging van het Wereld Muziek Concours in Kerkrade met het
bekende professionele koperensemble Wes10brass. Het repertoire omvatte
meerkorige werken uit de barok (Schütz), de romantiek (Mendelssohn,
Rheinberger) en uit de moderne tijd (Bàrdos, Goreczki, Gjeilo).
Kamerkoor Limburg zoekt de uitdagingen ook buiten Limburg. zowel in
Nederland als in het buitenland. De groep heeft concerten verzorgd in
Amsterdam en Utrecht, Brussel en Antwerpen, Embrun en Bad Staffelstein.
Tijdens twee concertreizen naar de Verenigde Staten werden uitvoeringen
verzorgd in New York, Washington, Philadelphia en Salt Lake City. Hieruit kwam
onder meer een zomerconcert voort met de Salt Lake Vocal Artists. In 2015
organiseerde Kamerkoor Limburg een vijfdaagse concertreis naar de Haute
Marne en de Haute Saône in Frankrijk. In 2017 nam de groep deel aan het
Internationale Koorfestival te Tallin (Estland).
Het koor staat onder leiding van initiatiefnemer en dirigent Dion Ritten die zijn
passie voor koormuziek met groot enthousiasme op de koorleden over weet te
brengen. Dankzij Dions internationale muzikale netwerk doen zich geregeld
kansen voor om bijzondere concerten te verzorgen, die Kamerkoor Limburg
met alle stembanden aangrijpt. Meer informatie op kamerkoorlimburg.nl.

Uitvoerenden
Kamerkoor Cantitare o.l.v. Jeroen Beckers
Het Volwassenenkoor Cantitare bestaat uit leerlingen van de opleiding
koorzang aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord te Maaseik.
Om deze jongeren optimaal te laten kennismaken met de enorme
verscheidenheid aan stijlen in de koormuziek organiseerde Guido Beckers,
leraar koor, sinds 1985, en Jeroen Beckers, sinds 2010, concertreizen en
studieweken in binnen- en buitenland.
De grote projecten begonnen in 1994 met werken zoals “Israel in Egypt” van
Händel, motetten van Bach en Buxtehude, “Requiem” van John Rutter, “Gloria”
van Antonio Vivaldi, de “Johannes-Passie” van Johann Sebastian Bach (o.l.v.
Louis Devos).
Op 8 mei mei 1995 werkten zij mee aan het feest van de vrede n.a.v. 50 jaar
bevrijding, een grootse manifestatie in Vorst Nationaal in het bijzijn van het
Belgische koningspaar en vele andere prominenten.
In augustus 1998 kwam de eerste uitvoering van Mozarts “Requiem” in Aosta,
Italië. Dit was het begin van een hele reeks concerten in Maaseik, Grimbergen
(aangeboden aan de leden van de Europese Gemeenschap), in de kathedraal
van Mechelen en in Leopoldsburg. De uitvoeringen stonden onder leiding van
o.a. Louis Devos, Peter Himpe en uiteraard Guido Beckers.
Enkele unieke belevenissen waren zeker de opname voor de Nederlandse
radio, het opluisteren van de Hoogmis in de Dom van Limburg a/d Lahn (daar
dromen alleen de betere koren van) en de radiomissen voor de VRT.
Zij gaven concerten in Frankrijk (Melun, Fontainebleau), Duitsland (Wedemark,
Burghausen bij Salzburg, Limburg a/d Lahn), Nederland (o.a. op Ameland),
Engeland (Lake District), Italië (o.a. in Aosta), Zwitserland (Interlaken),
Denemarken (Holsted), Estland (Tallinn).
Meer informatie op cantitare-maaseik.be.

Uitvoerenden
Poppeia Berden orgel
Poppeia Berden begon op haar 17e met orgelspelen. In 2015 startte ze haar
bacheloropleiding Kerkorgel aan het conservatorium te Maastricht, met zang
als bijvak. Haar orgeldocenten waren Marcel Verheggen en Hans Leenders.
In 2020 studeerde ze met lof af. Ze volgt nu de masteropleiding Kerkorgel, ook
aan het conservatorium te Maastricht.
Poppeia volgde daarnaast masterclasses bij Leo van Doeselaar, Christphe
Mantoux, Theo Jellema en Olivier Penin.
Van 2015 tot 2018 was Poppeia vaste organist van de Heilige Kruisverheffingsparochie te Cadier en Keer. In 2018 behaalde ze de 3e prijs bij de “Internationaler Orgel-Gesangs-Wettbewerb Neuss”, waar zij haar duo-partner Eva
Diederix begeleidde.

Poppeia heeft concerten
verzorgd in binnen- en
buitenland, waarin
begeleiding voor haar ook
een grote rol speelt.
Daarnaast heeft ze haar
medewerking verleend aan
verscheidene kindervoorstellingen en opera's,
zoals in 2019 het
kinderconcert “De vijf
griezels” met medewerking
van Marijk Greweldinger.
Met Marijk schreef
Poppeia ook de
voorstelling "Op reis met
Johan Sebastiaan Bach".

