SOK presenteert

Kerstconcert
Vocaal Ensembl e Kerkrade
o.l.v. Patrick Vaessens
Jo Louppen, orgel

maandag
26 dec. 2022
Abdijkerk Rolduc
Heyendallaan 82
Kerkrade
aanvang 15:00
entree € 5

Concertprogramma

Charles-Marie Widor (1844 – 1934)
uit Symphonie pour orgue no.5 :
Allegro vivace

Lara Hoggard (1915 – 2007)
Personent hodie (koor en orgel)
Frode Fjellheim (1959 – ) en Christophe Beck (1972 – )
uit Frozen:
Vuelie (koor)
Michael Praetorius (1571 – 1621), arr. Stephen Smith (1966 – )
Lo, how a Rose (koor)
Uwe Henkhaus (1958 – )
Maria durch ein Dornwald ging (koor)
Charles-Marie Widor (1844 – 1934)
uit Symphonie pour orgue no.5 :
Allegro cantabile
Sarah Quartel (1982 – )
This endris night (koor)
Anoniem
Angelus ad Virginem (koor en orgel)

Concertprogramma

Charles-Marie Widor (1844 – 1934)
uit Symphonie pour orgue no.5 :
Andantino quasi allegretto

Kim André Arnesen (1980 – )
Even when He is silent (koor)
Charles-Marie Widor (1844 – 1934)
uit Symphonie pour orgue no.5 :
Adagio
arr. Philip Lawson (1957 – )
Stille Nacht (koor)
John Leavitt (1956 – )
Festival Sanctus (koor en orgel)
Charles-Marie Widor (1844 – 1934)
uit Symphonie pour orgue no.5 :
Toccata

Uitvoerenden
Vocaal Ensemble Kerkrade o.l.v. Patrick Vaessens
In de klankstad Kerkrade neemt het Vocaal Ensemble Kerkrade, opgericht in
1976, een bijzondere plaats in. Het koor, onder leiding van Patrick Vaessens,
voert een breed scala van koorliteratuur uit, van Renaissance tot hedendaagse
muziek van binnen- en buitenlandse componisten. In 2010 bracht het
ensemble de CD “VEKSclusief” uit (“Een prachtig staaltje vrouwenkoormuziek”,
aldus ZING Magazine), een jaar later gevolgd door “Kopstukken”, waarover
VNK Limburg schreef: “Een schitterend ensemble dat speelt met de muziek”.
Het VEK heeft hoge ogen gezongen op (inter)nationale korenfestivals. In 2013
won het VEK het Limburgs Korenfestival, en in 2014 behaalde het de eerste
prijs tijdens het Europees Korenfestival in het Luxemburgse Mersch. Deelname
aan het Limburgs Korenfestival 2019 leverde een eerste prijs op in de Acategorie en een tweede prijs over het hele festival, waarna het koor een jaar
lang het trotse predicaat “NKF Excellent Koor” mocht dragen.
Buiten Nederland heeft het VEK in 2009 gezongen tijdens een mis in de
St. Pieterbasiliek te Rome, waar het in de Nederlandse Friezenkerk de wereldpremière verzorgde van de Missa Trinitas van de Japanse componist Kentaro
Sato. Ook Sato’s The Waters of Prayer mocht het VEK in 2012 als eerste ten
gehore brengen.

Vocaal Ensemble Kerkrade heeft workshops gevolgd met Kentaro Sato, Jetse
Bremer, Joan Symko en de internationaal bekende Britse King’s Singers. Meer
informatie op vocaalensemblekerkrade.nl.

Uitvoerenden
Patrick Vaessens, dirigent
© Ruben Philipsen

Een nieuwe start met een helder geluid!
Als kersverse dirigent van het Vocaal
Ensemble Kerkrade wil ik graag mijn
eerste ervaringen met u delen. Met
ingang van september ben ik namelijk
begonnen aan een nieuwe uitdaging: een
vrouwenkoor vol passie, pit en potentie.

Ook al leek het voor iedereen best spannend om weer te wennen aan nieuwe
een toekomstgeluid, na een periode waarin samen in volledige harmonie
zingen na iedere beperkende maatregel steeds verder weg leek. Tijdens de
eerste repetities wordt echter al snel duidelijk dat er een wederzijds
vertrouwen is tussen koor en dirigent.
Het is fascinerend om te merken hoe snel er met kleine aanwijzingen en
gebaren al zoveel zangplezier hoorbaar terugkeert in de klank van dit
ambitieuze vrouwenkoor. Er wordt gerepeteerd aan óns eerste concert samen,
een kerstconcert met nieuwe warme klanken en sprankelende traditionele
muziek in een nieuw jasje. Met grote concentratie werd er tijdens de eerste
repetities voorzichtig afgetast en werd al snel hoorbaar dat deze vrouwen stuk
voor stuk een unieke stem bezitten. Heldere en krachtige stemmen die met
zorg en een oprechte aanpak écht kunnen stralen en samensmelten tot één
levendige klank! Een ware nieuwe uitdaging voor mij als dirigent, die ik met
veel genoegen durf aan te gaan.
Mijn muzikale momenten met het VEK combineer ik met veel genoegen met
mijn andere muzikale activiteiten als dirigent van vocaal ensemble Lingua e
Musica en als docent muziek aan het Stella Mariscollege. En ben ik met
regelmaat repetitor bij o.a. Het Brabants Kamerkoor, barok-ensemble Ad
Mosam, Philips Philharmonisch Koor en Sinfonischer Chor Aachen.
Ik wens u een sfeervol concert! Meer informatie op patrickvaessens.com.

Uitvoerenden
Jo Louppen, orgel
Jo Louppen rondde in 1990 zijn
Conservatoriumstudie in Maastricht
af. Daarna vervolgde hij zijn studies
met workshops, cursussen en
masterclasses.
Hij treedt met grote regelmaat op
als solist en begeleider bij concerten
en opnames. Als kerkmusicus is hij
verbonden aan de St. Pancratiuskerk
te Heerlen en aan de Heilig Hartkerk
te Landgraaf.
In 2000 was Jo laureaat bij het orgelconcours “L’Europe et
l’Orgue” dat plaatsvond in Luik, Aken en Maastricht, en in
2005 verscheen in opdracht van de stichting S.O.L. de cd
“Müller-orgels in Zuid-Limburg” waarop hij de orgels in
Wylre, Eys, Mechelen en Kerkrade Centrum bespeelt.
Sinds 2013 is Jo als Stadsorganist van Kerkrade verantwoordelijk voor de artistieke invulling van de concerten
georganiseerd door de Stichting Orgelkring Kerkrade.
In die hoedanigheid verzorgt hij onder andere maandelijks
orgelbespelingen in de Kerkraadse Lambertuskerk.
In 2016 verscheen in samenwerking met de Stichting
Limburgse Componisten de cd “Positief, Limburgse
composities op Kerkraadse orgels” met hedendaagse muziek
van 11 Limburgse componisten gespeeld op het Müller-orgel
van de Lambertus-kerk en het Klais-orgel te Roduc.
Naast zijn organistschap maken ensemblezang en
koordirectie deel uit van zijn muzikale werkzaamheden.

