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VOORWOORD

2019 is een bijzonder jaar voor Toonkunstkoor Utrecht, want het koor be-
staat 190 jaar. In het voorjaar vierden we dit onder andere met het feestelij-
ke Gloria van Puccini. Nu is het de beurt aan de favoriet van de koorleden, 
de Hohe Messe van Bach. Een schitterend werk waarin Bach delen heeft 
verzameld die hij gedurende zijn leven heeft geschreven. Hij laat in de Hohe 
Messe zien wat hij kan als componist en maakt duidelijk dat hij één  van de 
grootste componisten aller tijden is. De Hohe Messe is jubelend van toon 
met feestelijk klinkende trompetten, en dus op zijn plaats bij het jubileren-
de Toonkunstkoor Utrecht.

Voor muziekwetenschappers heeft de Hohe Messe veel raadselachtige as-
pecten. Waarom componeerde de Lutheraan Bach een katholieke mis? Hoe 
stelde hij het werk samen en schreef hij überhaupt een deel specifiek voor 
de Hohe Messe? Het zal u niet verbazen dat er boeken vol zijn geschreven 
over deze mis. Mocht u er wat meer over willen lezen, dan verwijs ik u 
graag naar ons magazine ‘Toonkunststemmen’, dat tweemaal per jaar di-
gitaal verschijnt. U vindt het op onze website: www.toonkunst-utrecht.nl/
nieuwsbrief.

Graag wijs ik u al op ons voorjaarsconcert in 2020. We zingen op 10 mei in 
het kader van 75 Jaar Vrijheid een ‘Ode aan de Geallieerden’ met werken 
uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en de Verenigde Staten. 

Tot slot, hebt u een goede zangstem en wilt u bij toekomstige concerten 
ook op dit podium staan, dan bent u van harte welkom om een keer te 
komen kijken tijdens een repetitie en daarna auditie te doen. In alle stem-
groepen is plek voor enkele nieuwe zangers.

Ik wens u een fijne middag namens alle uitvoerenden.

Roland Gerritsen
Voorzitter Toonkunstkoor Utrecht



De Hohe Messe van Bach, ook wel aangeduid 
als Messe b-moll of h-moll, wordt in de wereld van 
de vocale muziek beschouwd als het ultieme koor-
werk. Van de drie grote werken van Bach (Mat-
thäus Passion, Johannes Passion en Hohe Messe) 
vormt de Hohe Messe de grootste uitdaging voor 
een koor. In de eerste plaats om de simpele reden 
dat er voor het koor ontzettend veel te doen is: 
ongeveer tweederde van het werk komt voor re-
kening van het koor. Belangrijker nog is de over-
weldigende muzikale rijkdom van de afzonderlij-
ke delen. Van het koor wordt verwacht dat het 
alle muzikale registers kan bespelen.

Het eerste deel van het Kyrie bijvoorbeeld is 
een schitterende, breed uitgesponnen fuga zoals 
we die ook kennen uit Bachs orgelwerken. Stem 
voor stem wordt het stuk opgebouwd: eerst in-
strumentaal, dan vocaal. Ongemerkt zal de luis-
teraar zich laten meevoeren in een als het ware 
eeuwigdurende cadans. Het Gloria in excelsis Deo 
behoort tot de uitbundige stukken waarvan we er 
verschillende in de Hohe Messe tegenkomen. Hier 
horen we ook voor het eerst de snelle loopjes, de 
coloraturen, die de koorstemmen op verschillen-
de plaatsen in de Hohe Messe ten beste moeten 
geven. Zangtechnisch een uitdaging om hier met 
zo’n groot koor de transparante stijl van de mu-
ziek vast te houden. Voor het Qui tollis peccata 
mundi geldt dat ook, maar dan op een heel ande-
re manier. Het vraagt van het koor het uiterste om 
hier in samenspel met de fluitisten de intimiteit op 
te roepen die tot verstilling dwingt.

Hoe kwam de lutheraan Bach ertoe om een 
katholieke mis te componeren? Alle geestelij-
ke muziek van Bach, denk aan de passiemuziek 
en aan de cantates, was bedoeld voor gebruik 

HOHE MESSE  
BACH



in de kerkdiensten, om preciezer te zijn: voor 
de lutherse eredienst. Dat kan ook nog gezegd 
worden van de vier korte missen van Bach. Het 
kan zijn dat Bach deze korte missen voor een ka-
tholieke opdrachtgever heeft gecomponeerd (de 
keurvorst van Saksen was katholiek). Maar hij kan 
ze evengoed geschreven hebben voor de luther-
se kerkdiensten in Leipzig: de korte mis (Kyrie 
en Gloria) werd ook in de lutherse diensten nog 
wel gezongen. Voor een complete katholieke mis 
als de Hohe Messe was echter in de lutherse kerk 
geen plaats. Dat Bach de Hohe Messe voor een 
katholieke opdrachtgever heeft geschreven is 
niet waarschijnlijk, omdat het werk vanwege zijn 
omvang eigenlijk niet geschikt is voor liturgisch 

gebruik, ook niet in de katholieke mis. Uit niets 
blijkt dat de Hohe Messe ooit is uitgevoerd tijdens 
Bachs leven. Er blijft dus niet veel anders over dan 
de veronderstelling dat Bach zelf de volledige mis 
op muziek heeft willen zetten, wellicht zonder 
speciale aanleiding.

In de Hohe Messe is eigenlijk het hele reper-
toire aan muzikale variëteit terug te vinden waar-
over Bach beschikte. In de muziekliteratuur wordt 
de Hohe Messe dan ook steevast beschreven als 
een bouwwerk, een kathedraal, een architecto-
nisch wonder. Toonkunstkoor Utrecht brengt van-
middag dit prachtige muzikale monument voor u 
weer tot leven.



I KYRIE
(1: koor)
Kyrie eleison.
(2: duet)
Christe eleison.
(3: koor)
Kyrie eleison.

II GLORIA
(4: koor)
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis.
(5: aria)
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, 
glorificamus te.
(6: koor)
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam 
tuam.
(7: duet)
Domine Deus, rex coelestis, pater omnipotens, 
Domine Fili unigenite, Jesu Christe altissime, 
Domine Deus, agnus Dei, Filius Patris.
(8: koor)
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, suscipe 
deprecationem nostram.
(9: aria)
Qui sedes ad dexteram patris, miserere nobis.   

(10: aria)
Quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu 
solus altissimus, Jesu Christe.
(11: koor)
Cum sancto spiritu in gloria Dei patris. Amen.

PAUZE

Heer, ontferm U. 

Christus, ontferm U.

Heer, ontferm U.

Eer zij God in de hoge, en vrede op aarde voor 
mensen van goede wil.

Wij loven U, wij zegenen U, wij aanbidden U, wij 
verheerlijken U.

Wij danken U voor Uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse koning, almachtige Vader, 
eniggeboren Zoon, Jezus Christus, allerhoogste, 
Heer God, lam Gods, Zoon van de Vader.

U die de zonden der wereld draagt, ontferm U 
over ons, hoor ons gebed.

U die zit aan de rechterhand van de Vader, ont-
ferm U over ons.

Want U alleen bent heilig, U alleen bent de Heer, 
U alleen bent de allerhoogste, Jezus Christus.

Met de heilige Geest in de heerlijkheid van God 
de Vader. Amen.

HOHE MESSE  JOHANN SEBASTIAN BACH 



III CREDO
(12: koor)
Credo in unum Deum.
(13: koor)
Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium.
(14: duet)
Et in unum Dominum Jesum Christum, filium 
Dei unigenitum et ex patre natus ante omnia 
saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum 
de Deo vero, genitum, non factum, consubstan-
tialem Patri per quem omnia facta sunt. Qui 
propter nos homines et propter nostram salutem 
descendit de coelis.
(15: koor)
Et incarnatus est de spirito sancto ex Maria virgi-
ne, et homo factus est.
(16: koor)
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, 
passus et sepultus est.
(17: koor)
Et resurrexit tertia die secundum scripturas, et 
ascendit in coelum, sedet ad dexteram Dei pa-
tris; et iterum venturus est cum gloria, Judicare 
vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.

(18: aria)
Et in spiritum sanctum, dominum et vivifican-
tem, qui ex patre filioque procedit, qui cum 
patre et filio simul adoratur et conglorificatur, 
qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam 
catholicam et apostolicam ecclesiam.

(19: koor)
Confiteor unum baptisma in remissionem pecca-
torum. Et expecto resurrectionem mortuorum et 
vitam venturi saeculi. Amen.

Ik geloof in één God.

De almachtige Vader, schepper van hemel en 
aarde, van al het zichtbare en onzichtbare.

En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren 
Zoon van God en uit de Vader geboren vóór alle 
eeuwen. 
God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit 
waarachtig God, voortgebracht, niet geschapen, 
één in wezen met de Vader, door wie alle dingen 
gemaakt zijn. Die om ons mensen en om ons heil 
uit de hemel is neergedaald.

En vlees is geworden door de Heilige Geest uit 
de maagd Maria, en mens geworden is.

Die zelfs onder Pontius Pilatus voor ons gekrui-
sigd is, geleden heeft en is begraven.

En is opgestaan op de derde dag zoals geschre-
ven staat, en ten hemel gestegen, en zit aan 
de rechterhand van God de Vader; en hij zal 
opnieuw komen in heerlijkheid om de levenden 
en de doden te oordelen, hij wiens rijk zonder 
einde zal zijn.
En in de Heilige Geest, die Heer is en leven 
geeft, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die 
met de Vader en de Zoon tezamen aanbeden en 
verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de 
profeten. En in één heilige katholieke en aposto-
lische kerk.

Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. 
En ik verwacht de opstanding van de doden en 
het eeuwige leven. Amen.



IV SANCTUS
(20: koor)
Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus 
Sabaoth! Pleni sunt coeli et terra gloria eius.

(21: koor)
Osanna in excelsis.
(22: aria)
Benedictus qui venit in nomine Domini.

V AGNUS DEI
(23: aria)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis.
(24: koor)
Dona nobis pacem.

Heilig, heilig, heilig, Heer, God der heerscharen! 
Hemel en aarde zijn vervuld van Zijn heerlijk-
heid.

Hosanna in de hoge.

Gezegend is hij, die komt in de naam van de 
Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld draagt, 
ontferm U over ons.

Geef ons vrede.



Annemiek van der Niet  06 34710871
www.hartenstemcoaching.nl  info@hartenstemcoaching.nl

 De sleutel 
tot succes

    en plezier 
    in je leven

 dat ben  jij!
Naast loopbaan- en wandelcoach  

ben ik koordirigent,  
geef ik zangles en zangworkshops  

en organiseer ik iedere zomer  
een zangwandelweek  

in de bergen voor koorzangers.



AMARYLLIS DIELTIENS 
SOPRAAN

Wij hebben eerder met Amaryllis samenge-
werkt. In 2015 vertolkte ze op uitmuntende wij-
ze de hoofdrol van Jeanne d’Arc in het werk van 
Arthur Honegger. 2016 soleerde ze tijdens het 
concert ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum 
van Jos Vermunt als dirigent van Toonkunstkoor 
Utrecht. Amaryllis komt uit een familie van pro-
fessionele musici. Haar opa doceerde aan Vlaam-
se conservatoria, haar vader soleerde op fluit 
onder de grote dirigenten. Nadat ze cum laude 
afstudeerde aan de Nederlandse Opera Acade-
mie heeft ze jaren door Europa gereisd en opge-
treden met reizen om uiteenlopende muziek te 
zingen met topensembles en -orkesten. Haar re-
pertoire reikt van de vroege barok tot en met de 
20ste eeuw. In Nederland stond ze onder meer op 
het Festival Oude Muziek, het Grachtenfestival en 
in het Concertgebouw Amsterdam.

ROSINA FABIUS 
MEZZO SOPRAAN 

Rosina is een groot talent. Ze sloot in 2016 
haar studie af aan het Utrechts conservatorium. 
Daarna volgde ze nog diverse masterclasses en 
opleidingen, onder meer met een studiebeurs 
van het Franz Schubert Institut. In 2018 ontving 
Rosina de Oratorium Prijs bij het 52ste Interna-
tionaal Vocalisten Concours ‘s-Hertogenbosch. 
Onder andere met haar vertolking van de aria 
Erbarme Dich uit de Matthäus Passion.

Als soliste treedt Rosina regelmatig op met 
The London Octave, Ribatutta Musica en bij het 
International Bach Festival Gran Canaria. In Ne-
derland heeft zij o.a. gewerkt met het Gelders 
Orkest, het Concertgebouw Kamerorkest en het 
Orkest van de Achttiende Eeuw onder leiding van 
respectievelijk Rob Vermeulen, Boudewijn Jansen 
en Iván Fisher.



BERNARD LOONEN 
TENOR

We zongen eerder met Bernard: In 2018 
Psalm 13 van Franz Liszt in de Domkerk en in 2017 
vertolkte hij Christus in de Matthäus Passion.

Bernard studeerde aanvankelijk vliegtuig-
bouw in Delft. In 1980 werd hij aangenomen bij 
het Koor van het Concertgebouworkest en sinds-
dien heeft de muziek hem niet meer losgelaten. 
Het bracht hem naar 4 continenten met reper-
toire van 5 eeuwen muziek uit alle genres en be-
zettingen. Voor de uitvoerder in hem geldt: veel 
Mozart, Bach en Britten. Nikolaus Harnoncourt is 
een grote inspiratiebron, maar ook Ella Fitzgerald 
en Tony Bennett, Dietrich Fischer-Dieskau en Pe-
ter Pears. Hij zong tenorsoli met onder meer het 
Radio Symfonieorkest, het Orkest van het Oosten, 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest en de Ne-
derlandse Bachvereniging en onder de dirigenten 
Ed Spanjaard, Kenneth Montgomery en Jos van 
Veldhoven.

BERT VAN DE WETERING 
BAS

Bert was in 2018 met ons mee naar Hongarije 
en zong de baritonpartij in de première van de 
Martinus Cantate van Wouter van Belle. Bert is 
een veelgevraagd solist en werkte met het Gel-
ders Orkest, het Nederlands Symfonieorkest, Con-
certo d’Amsterdam en Florilegium Musicum. Hij 
soleerde in de grote oratoriumwerken van onder 
meer Bach, Händel, Brahms, Fauré, Mozart, Ver-
di en Puccini. Daarnaast vertolkte hij de rollen 
in diverse opera’s waaronder Aeneas in Purcell’s 
Dido and Aeneas, Figaro in Le nozze di Figaro van 
Mozart en Papageno in Mozart’s Zauberflöte. Hij 
zong in de Maastunnel in een bijzondere produc-
tie de rol van Orfeos in de opera Minora van Tele-
mann. Bert geeft regelmatig liederenrecitals en is 
docent zang aan het conservatorium van Zwolle.



JOS VERMUNT  DIRIGENT

Jos, die koordirectie aan het Utrechts Conser-
vatorium en orkestdirectie aan het Koninklijk Con-
servatorium in Den Haag studeerde, is dirigent van 
Toonkunstkoor Utrecht en het Residentie Kamer-
koor, Residentie Bachkoor en Residentie Bachor-
kest. Hij is hoofdvakdocent koordirectie aan de 
conservatoria van Den Haag en Amsterdam.

In 2016 ontving Jos van de burgemeester van 
Utrecht de Maartenspenning. Ter gelegenheid van 
het 25-jarig jubileum als dirigent van het Toon-
kunstkoor en voor zijn bijdrage aan het hoge kwa-
liteitsniveau van het koor en voor de verrijking van 
het culturele aanbod in Utrecht.

Jos verzorgde de muziek tijdens diverse ko-
ninklijke uitvaart- en huwelijksdiensten. In 2006 
ontving hij van Koningin Beatrix het Erekruis van 
de Huisorde van Oranje. 

FLORILEGIUM MUSICUM

Florilegium Musicum (‘muzikale bloemlezing’) werd in 1979 opgericht. In de loop der jaren heeft het 
ensemble zich ontwikkeld tot een internationaal beroepsorkest met gespecialiseerde musici, die his-
torische instrumenten of kopieën daarvan bespelen. Een vrijwel constante orkestbezetting maakt het 
orkest uiterst flexibel en snel om mee te werken. Doordat het orkest zo goed op elkaar is ingespeeld 
blijft er vaak meer repetitietijd over voor interpretatie en details. Hierdoor neemt het orkest niet alleen 
een speciale plaats in het Nederlandse muziekleven in, maar spreekt het ook zoveel koren en dirigen-
ten aan om met Florilegium Musicum te werken. Een ontspannen en ondersteunend muzikaal klimaat 
heeft geresulteerd in een jarenlange samenwerking met vele koren in binnen- en buitenland. Op het 
repertoire staan bijna alle standaard koorwerken uit de Renaissance tot en met de Klassieke periode. 

Fo
to

: S
im

on
 v

an
 B

ox
te

l



Fo
to

: S
im

on
 v

an
 B

ox
te

l

De Stichting Vrienden van Toonkunst steunt de activiteiten van het Toon-
kunstkoor Utrecht onder meer door het werven en beschikbaar stellen van 
financiële middelen. Voor het in stand houden en verhogen van de kwaliteit 
van het koor en voor de uitvoeringen is veel geld nodig. Naast het uitvoeren 
van bekend werk wil het koor namelijk ook minder bekende werken uitvoe-
ren. Als u het koor een warm hart toedraagt en wilt helpen zijn doelstellin-
gen te realiseren, wordt dan Vriend van Toonkunst!

Vriend van Toonkunst
Vriend van Toonkunst Utrecht bent u al vanaf € 25,- per jaar. Daar-
voor ontvangt u uitnodigingen voor de concerten en kunt u met 
voorrang goede plaatsen reserveren. Daarbij ontvangt u tweemaal 
per jaar digitaal het magazine Toonkunststemmen. Hierin vindt u 
informatie over het Toonkunstkoor Utrecht, de composities die uit-
gevoerd worden, de componisten en er staan interviews in met de 
uitvoerende solisten.

Bijdrage concert 17 november 2019
De Stichting Vrienden van Toonkunst organiseerde voorafgaand 
aan het concert een lezing over de Hohe Messe. Deze werd ver-
zorgd door Sander Zwiep, presentator bij Radio 4. Ook leverde de 
stichting een bijdrage voor de huur van het barokorgel en voor een 
master class met Jos van Veldhoven, tot 2018 muzikaal leider van de 
Nederlandse Bachvereniging.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Elvira Wilems, via secretaris.vrienden@toonkunst-utrecht.nl

 Wij begroeten u graag als nieuwe Vriend!



TOONKUNSTKOOR UTRECHT

Toonkunstkoor Utrecht (TKU) mag zich het oudste koor noemen van Utrecht. Sinds 
haar oprichting in 1829 levert TKU een belangrijke bijdrage aan de klassieke muziek in 
de stad Utrecht. Een koor met een rijke geschiedenis en een breed repertoire: van Bach, 
Mozart, Haydn, Brahms tot aan moderne werken van Britten, Honegger en Kleppe.

TKU heeft al meerdere malen compositieopdrachten verstrekt, zoals in 2013 aan 
Adrian Williams voor zijn stuk The Idea Of Peace in het kader van 300 jaar Vrede van 
Utrecht. De wereldpremière hiervan vond in 2013 plaats in St. Pauls Cathedral (Lon-
den). In 2018 werd de opdracht gegeven voor de Martinus Cantate aan Wouter van 
Belle, een werk over het verhaal van de Utrechtse schutspatroon Sint Maarten. De we-
reldpremière vond plaats in de Matthiaskerk in Boedapest gevolgd door een uitvoering 
in de Kathedraal van Szombathely, de geboortestad van Sint Maarten. De Nederlandse 
première vond plaats in de Domkerk in Utrecht. Dergelijke omvangrijke en ambitieuze 
projecten zijn kenmerkend voor dit koor met een ongekende drive en organisatie-
kracht. 

Met ruim 110 leden is TKU een groot amateurkoor van hoog niveau. Dirigent Jos 
Vermunt heeft het koor feilloos onder controle, waardoor de muziek met passie en 
bezieling en tegelijkertijd tot in de kleinste nuance wordt gebracht. Met TKU voel en 
beleef je de muziek. Toonkunstkoor Utrecht is een koor voor alle Utrechters! Daarom 
sturen we aan op een gezonde mix van jongere en oudere stemmen. De afgelopen 
jaren hebben zich veel nieuwe jonge leden aangesloten bij het koor. We zijn altijd 
op zoek naar nieuw talent. Enthousiast? Neem contact op met Margaret van Oosten: 
ledencoordinatie@toonkunst-utrecht.nl. 

Kijk ook eens op www.toonkunst-utrecht.nl en like ons op facebook!



SOPRANEN
Etty van Bakel
Henny Bijman
Iris Creemers
Jannelies Dolmans
Anneloes Doolaard
Caroline Dols
Agnes Drieman
Sabine Fuks
Ineke van Geel
Joke Haas
Sophie Heringa
Paulien Homan
Anke van den Hurk
Anke Kappers
Annelies de Kruif
Jeannette Kruys
Froukje Landsman
Cocky Meijer
Els Meijer
Margriet Mulder
Petra Olschinski-
de Bruin
Gea Ooms
Agnes Pater
Charlotte Reinders
Margot Reukers
Nicoline Roquas
Ellen Spoelstra
Rita Tromp
Bettina Tuinstra
Nanine Verhelst
Elvira Willems
Loes de With

ALTEN
Ina Bakker
Marja Blom
Marie José Boerkamp
Anne Marie Bos
Yael Brenner
Katrien Brouwer
Enna Butte
Juliet Campfens
Antje Diepersloot
Marjan Doesburg
Lotte Dondorp
Mieke Dorrestijn
Monique van Eijnd-
hoven
Nicolet Faber
Nienke Geudeker
Anne-Marie Goorhuis
Janneke Hendriksen
Elles Jongenelen
Joze van Kooten 
Niekerk
Katrien Kouwenberg
Anna Langedijk
Mieke Lowings
Wilma Metsch
Alexandra Mientjes
Margaret Oosten
Yvonne Overes

Brechtje van Riel
Jacqueline von Santen
Emmy Theron Mulder
Ties Verkerk
Karianne Vogel
Annemieke de Voogd
Wilma Walterbos
Karin van Welt
Leunie van Zwieten

TENOREN
Laurens Baas
Kees Beemster
Joost van Berkel
Cor Bouwstra
Jef Croonen
Erik Haafkens
Hans de Haan
Bob Kniese
Jan Markhorst
Paul Meijer
Jos van Mulbregt
Bert Schalkx
Willen-Jan Schellekens
Marcel Sondaar
Hans Stumpers
Matthijs Tideman
Herman Tonus
Simon Urquhart

Mattias Visser
Arjan van Vliet
Jaap Zwarthoed

BASSEN
Jeroen Aben
Arjan Adriaanse
Geert van Beek
Jan Leunis de Beij 
Eelko van den 
Boogaard
Teun van Buul
Roland Gerritsen
Tom Hart
Edo Huizinga
Stan Kolman
Jan Koudstaal
Jac Kragt
Henk Mos
Sietse Ringers
Sweder Schellens
Cor van Schendel
Wouter-Jan Schouten
Jelland Sprang
Jaap van Vredendaal
Lex de Wever
Hans Wijsman
Martijn Willering

KOORLEDEN



Badhuisstraat 2
4132 BR  Vianen 
0347 - 376 528
www.verlaanenbouwstra.nl

Verlaan & Bouwstra architecten 
bestaat sinds 1979 en is 
gevestigd in Vianen. 
Wij zijn gespecialiseerd in 
restauratie van monumenten 
en nieuwbouw in oude 
stadskernen. 

Voor Kasteel de Haar in 
Haarzuilens verzorgen wij de 
restauratieplannen van het 
kasteel en de bijgebouwen. 
De interieurs vormen hierin 
steeds een belangrijk onderdeel, 
en zijn een bezoek waard.

Naast kastelen hebben wij 
een groot aantal projecten 
gerestaureerd zoals woonhuizen, 
bruggen, kerken, boerderijen en 
zwembaden. 

Neem vrijblijvend contact met 
ons op voor meer informatie.
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Soms anders dan anders, soms traditioneel, altijd passend. 
Simone Scholts en Meta Stevens verzorgen uitvaarten in en rondom Utrecht. 
Op persoonlijke wijze, met oog voor detail en met waardering voor het leven. 

Kennismakingsgesprek? Dat kan - bel ons!
Dag en nacht bereikbaar  030 – 737 02 02  www.sensuitvaarten.nl

auteur van het boek
“Hoe dokters beter kunnen worden”

Kennedylaan 2    3533 KH Utrecht    030 2947193    www.laurensbaas.nl    contact@laurensbaas.nl

Mediation, training en [team]coaching



Frankrijk: 
Gabriel Fauré 
Pavane

Verenigd Koninkrijk
Ralph Vaughan Williams 
Dona Nobis Pacem 

Rusland
Sergei Rachmaninoff  
Bogoroditse Devo

Verenigde Staten 
Leonard Bernstein  
Chichester Psalms

Met medewerking van 
Het Promenade Orkest en solisten

10 mei 2020 14.00 uur 
Grote zaal TivoliVredenburg

VOLGEND CONCERT

Ode aan Ode aan 
de Geallieerdende Geallieerden



www.beeldensite.nl



Toonkunstkoor Utrecht wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Utrecht. Samen helpen 
we creatievelingen aan een podium en dagen we ze uit nog beter te worden. Want door het 
ontwikkelen van je talent maak je kennis met nieuwe werelden, leer je samen te werken, 
elkaar te helpen en nieuw talent te inspireren. Zo wordt onze samenleving net weer wat beter.
  

Dit doen we met ruim 300 optredens op Rabo Open Stage en het coaching traject 
Rabo Next Stage in TivoliVredenbrug, met Rabo Urban Dance in De KOM in Nieuwegein, Rabo Next Stage in TivoliVredenbrug, met Rabo Urban Dance in De KOM in Nieuwegein, 
de voorrondes van Kunstbende in de Stadsschouwburg Utrecht en workshops op scholen. 


