
  

THE BIG SING FESTIVALKOOR 2022 
 

HET MAG WEER – WE GAAN SAMEN WEER (ZINGEND) AAN DE SLAG! 

 

De afgelopen twee jaar was het stil aan zowel het zangfront, als aan het Koorbiënnalefront en we 

hoeven niet meer uit te leggen hoe dat zo kwam. Maar nu is het weer tijd om te zingen, om te leren 

van professionals en om mee te doen aan Festivalkoor The Big Sing. Deze editie willen we zoveel 

mogelijk enthousiaste en leergierige zangers de mogelijkheid geven om mee te doen en er zijn 

vooraf dus geen audities voor festivalkoorzangers, die al eerder in 2017 of 2019 meededen.  

 

Eerste keer meedoen? 

Doe je voor het eerst mee met het Festivalkoor of is het lang geleden dat je al eens meedeed, wees 

ook van harte welkom en schrijf je in. Voor de eerste repetitie is het wel fijn als we even 

kennismaken, horen wat je zangervaring is en dat je ook wat voorzingt. We kunnen dan horen hoe je 

zingt en wat je klankkleur is. Na je inschrijving ontvang je hier meer informatie over en mocht dat 

niet aanspreken, dan kan je alsnog besluiten om niet mee te doen.  

 

Allereerst de feiten op een rij over The Big Sing: 

 

• Na ruim 20 jaar aan de weg van de innovatieve (beroeps)koormuziek getimmerd te hebben, 

komen er een paar ingrijpende veranderingen voor ons festival (naam, logo, website, 

uitstraling). We zien het als ‘next level Koorbiënnale’ en dat heet nu The Big Sing. 

• Het festivalprogramma van 2021 blijft grotendeels overeind. Zaterdag 25 juni is de aftrap 

met de befaamde Hofjeconcerten, woensdag 29 juni volgt de openingsavond en tot en met 

zondag 3 juli zijn er voorstellingen in Haarlem en Amsterdam.  

• En dan de opzet voor Festivalkoor The Big Sing… we hebben weer iets prachtigs in petto, niet 

één maar twéé producties. In het kort: een mooi, groots stuk uit het Franse romantische 

repertoire uitgevoerd samen met het Laurens Collegium (Rotterdam). En als tweede, een 

spannend experiment met het internationale vermaard ensemble s t a r g a z e in een 

nieuwe versie van het beroemde laatste deel van Beethovens Negende. 

 

Festivalkoor leider en dirigent 

Helaas is dirigent Béni Csillag, die al meerdere keren het Festivalkoor leidde, niet beschikbaar voor 

deze editie. Onze planning en de zijne waren domweg niet te combineren. Maar we verheugen ons 

enorm op de komst van Wiecher Mandemaker (chef-dirigent van Laurens Vocaal in Rotterdam en 

hoofd Koordirectie opleiding bij Codarts), die de repetities zal leiden en het Festivalkoor zal coachen. 

 

Wiecher Mandemaker dirigeert ook de eerste productie in de Grote of St. Bavokerk, waar het 

Festivalkoor samen met het Laurens Collegium zingt. De laatste jaren maakt Wiecher Mandemaker 

grote stappen in zijn carrière; de drie koren die onder de noemer Laurens Vocaal vallen, worden 

steeds meer gevraagd in Nederland en ook in het buitenland. Met name Rotterdam Symphony 

Chorus stijgt met kop en schouders er bovenuit en zingt later dit jaar haar derde productie op 

uitnodiging van het Koninklijke Concertgebouworkest. 

 

Voor de tweede productie in de Philharmonie is de Britse koordirigent, componist en arrangeur 

Esmeralda Conde Ruiz ook deels van de partij. Zij leidt vooral de repetities en uitvoering van 

BEETHOVEN NEIN, het project met ensemble s t a r g a z e. 

 

 

Meer informatie over meewerkende ensembles 

www.laurensvocaal.nl | http://econderuiz.com/ | https://we-are-stargaze.com/  

http://www.laurensvocaal.nl/
http://econderuiz.com/
https://we-are-stargaze.com/


Opzet Festivalkoor The Big Sing: Vierne & Beethoven 
 

Hoe we te werk gaan? 

We zoeken verdeeld over vier stemgroepen ongeveer 60 zangers totaal. Op de volgende pagina alle 

repetitie data/tijden en tijdens elke repetitie wordt er zowel aan Vierne als aan Beethoven gewerkt. 

Als je meedoet aan het Festivalkoor, dan is het voor allebei de werken en concerten. Het is niet 

mogelijk om aan een van de werken of concerten mee te doen. Verder verwachten we dat je bij alle 

repetities en concerten aanwezig bent. 

Je schrijft je in via een formulier op de website en ontvangt daarna een bevestiging met een 

betaallink. Je inschrijving is pas definitief als je betaling gedaan is. Voor iedere repetitie/concert 

ontvang je nog een mail met meer info (o.a. locatie). 
 

1. Louis Vierne: Mis voor koor en orgel(s) Opus 16 Messe Solonelle 

Het traditionele werk op het programma is deze magistrale mis van Louis Vierne, eigenlijk 

geschreven voor koor en twee orgels, maar in de Grote of St. Bavokerk bespeelt meesterorganist 

Hayo Boerema alleen het grote Müller orgel. Dit wordt het slotstuk van een programma waarin 

Wiecher Mandemaker 16 zangers van het Laurens Collegium dirigeert in een gemengd programma 

van (a capella) koor- en orgelwerken. Tijdens een van de repetities coachen de professionele zangers 

van het Laurens Collegium in aparte sessies per stemsoort het Festivalkoor. Waarschijnlijk wordt er 

met het Festivalkoor ook nog een eenvoudige toegift voor dit programma ingestudeerd.  

 

2. Beethoven - bewerking Matthew Herbert en s t a r g a z e: BEETHOVEN NEIN 

Ensemble s t a r g a z e begeeft zich op het snijvlak van klassieke, hedendaagse muziek en avant-

garde, popmuziek. Als onderdeel van het Beethoven jubileumjaar in 2020 had s t a r g a z e het plan 

om alle negen symfonieën van Beethoven grondig te bewerken. Voor slechts 13 muzikanten, maar 

wel in de vernieuwende en revolutionaire geest van de Weense meester. Wegens Corona bleef het 

project onvoltooid, maar hun versie van de Negende ging wel in première in de Londen en later 

waren er tijdens het prestigieuze Luzern Festival nog meer uitvoeringen.  

 

En nu komt er de Nederlandse première tijdens The Big Sing in Haarlem! Matthew Herbert, 

Esmeralda Conde Ruiz en s t a r g a z e hebben het kooraandeel van Beethoven teruggebracht naar 

een prachtige, unisono partij waarin geen noot van Beethoven is veranderd. Bovendien wordt er een 

kinderkoor aan toegevoegd en in plaats van vier solisten zingt er in deze versie een enkele bariton. 

Voor zowel zangers als publiek wordt dit ongetwijfeld een meeslepend avontuur, dat absoluut eer 

doet aan de muziek en spirit van Beethoven, maar daarnaast iets totaal nieuws tot leven brengt. 

 

Repetitie- en concertrooster in Haarlem (locaties n.t.b.) 

• Zaterdag 11 juni: 10.00-16.00 uur: studiedag o.l.v. Wiecher Mandemaker, Vierne en Beethoven 

• Zondag 26 juni: 14.00-17.00 uur en 19.00-21.30 uur; repetities o.l.v. Wiecher Mandemaker met 

Laurens Collegium en coaching per stemgroep 

• Donderdag 30 juni 19.00-20.30 uur: generale repetitie Vierne o.l.v. Wiecher Mandemaker met 

Laurens Collegium  

• Vrijdag 1 juli: 20.00-22.00 uur; concert Vierne  

• Zondag 3 juli: 12.00-18.00 uur; klavier en generale repetitie BEETHOVEN NEIN o.l.v. Esmeralada 

Conde Ruiz met ensemble s t a r g a z e  

• Zondag 3 juli: 20.00-22.00 uur; concert BEETHOVEN NEIN  

 

Inschrijven   kan enkel via het formulier op de website tot uiterlijk 15 mei 2022!  

Deelnametarief € 125 per persoon. En voor de snelle beslissers, die zich aanmelden  

voor 1 mei 2022 geldt een ‘early-bird’ tarief van € 99! 


