MUZIKAAL EN MEDITATIEF RUSTPUNT
IN DE STAD EINDHOVEN
De Stichting Oecumenische Koorvespers
Eindhoven beoogt door het organiseren van
Choral Evensongs een muzikaal en
meditatief rustpunt te creëren vanuit de
anglicaanse traditie.
In een Evensong is de muziek de religieuze
en artistieke voertaal die de mogelijkheid
geeft om te mediteren en tot rust te komen.

CHORAL EVENSONG
De traditionele Evensong kent een vast
liturgisch patroon:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

orgelmuziek
processiehymne
gezongen gebed
psalmen (reciterend gezongen chants)
bijbellezing 1
lofzang van Maria (Magnificat)
bijbellezing 2
lofzang van Simeon (Nunc Dimittis)
gezongen gebed
samenzang
anthem (muziekstuk voor koor)
gezongen gebed
avondgebed & zegen
gezongen gebed
slotlied
orgelmuziek

VOOR

WIE?
Voor iedereen die muziek, spiritualiteit en
meditatie een plaats in het leven wil geven.

WANNEER?

CAPELLA VESPERALE

De Choral Evensongs worden op elke derde zondag
van de maand verzorgd, met uitzondering van juli en
augustus. In 2018 vinden de Evensongs plaats op de
volgende zondagen:

De Evensongs worden muzikaal verzorgd door
de Capella Vesperale.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zondag 21 januari, 17.00 u
zondag 18 februari, 17.00 u
zondag 18 maart, 17.00 u
zondag 15 april, 17.00 u
zondag 20 mei, 17.00 u
zondag 17 juni, 17.00 u
zondag 16 september, 17.00 u
zondag 21 oktober, 17.00 u
zondag 18 november, 17.00 u
maandag 24 december, 15:00 u Lessons&Carols

Een bijzondere traditie is op de vooravond van Kerst

F ESTIVAL OF
L ESSONS AND C AROLS
WAAR?
De Evensongvieringen worden sinds oktober 1995
vrijwel altijd gehouden in de Sint-Cathrinakerk. In
deze karakteristieke en representatieve kerk vinden
- naast parochiële - ook vele andere activiteiten
plaats, zoals het ‘Open Huis’, tentoonstellingen en
de wekelijkse concerten van “Muziek in de
Cathrien”.
Na afloop van een Evensong wordt een collecte
gehouden ter bestrijding van de kosten.

Het koor staat onder leiding van Esther Sijp,
Gerard Habraken bespeelt het orgel.

IN HET KOOR MEEZINGEN?
Voor elke Evensong houden we drie repetities,
veelal op vrijdagavond, en een generale op
zondagmiddag, voorafgaand aan de viering.
Omdat het programma wisselt, is het mogelijk
op projectbasis deel te nemen.
Als u een geschoolde stem hebt, redelijk van
blad zingt en bereid bent om uw partijen thuis te
studeren, bent u van harte welkom.
U vindt het repetitierooster op onze website. Bij
deelname aan een viering verplicht u zich om
alle repetities mee te maken.
Interesse? Bel of mail met Christiaan den
Dekker: 0614572950
e-mail: koor@capellavesperale.nl.
Kijk voor meer informatie op onze website:
capellavesperale.nl
Of volg ons via facebook
https://www.facebook.com/Koorvespers

U kunt zich ook laten opnemen in de emailadreslijst om maandelijks uitgenodigd te worden
voor de Evensong.
Mail hiervoor: secretaris@capellavesperale.nl

Secretariaat van de Stichting:
Gertruud Smit
Lenningenhof 18
5625 NT Eindhoven
tel. 06 10 801 047
e-mail: secretaris@capellavesperale.nl



MEDITATIEF RUSTPUNT

U kunt desgewenst ook een opdracht voor het
schrijven van een nieuw koorwerk geven of
een koorwerk financieel ‘adopteren’.
Wendt u zich daarvoor tot onze
penningmeester, Jan Timmer.
e-mail: penningmeester@capellavesperale.nl

E VENSONG
IN

E INDHOVEN

capellavesperale.nl

EN

U kunt uw bijdrage overmaken
op rekening NL42RABO017 00 61 833
ten name van
Stichting Oecumenische Koorvespers Eindhoven.

MUZIKAAL

De Stichting is geheel afhankelijk
van donaties en opbrengsten uit
collecten.
Bekostigd moeten worden:
• honoraria voor dirigent en organist,
• bladmuziek
• Orde van dienst
Een donatie wordt zeer op prijs gesteld.
De stichting heeft een ANBI status.



VRIENDEN VAN DE
STICHTING OECUMENISCHE KOORVESPERS
EINDHOVEN
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