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Heeft u genoten van dit zondagmiddagconcert? Draagt u het
Bodegraafs Vocaal Ensemble een warm hart toe? U kunt ons steunen
door eenmalig een bijdrage over te maken op rekeningnummer
NL29 INGB 0000 6103 07 t.n.v. het Bodegraafs Vocaal Ensemble.
Wilt U ons sponsoren vanuit uw bedrijf?
Neem dan contact op met Anita van Duuren, tel. 0172-611157
of stuur een e-mail naar info@bodegraafsvocaalensemble.nl.

Uitzending op BR6 (Lokale Omroep Bodegraven-Reeuwijk)
en via www.br6.nl
Aanvang 15:00 uur

Programma

Achtergrondinformatie
Het Bodegraafs Vocaal Ensemble (BVE) is een gemengd koor met
54 leden (sopranen, alten, tenoren en bassen) en een afwisselend
repertoire, van licht klassiek tot hedendaagse muziek.
In het kader van “75 jaar bevrijding” zou het BVE op 5 mei j.l. een
bevrijdingsconcert geven, maar door de corona-crisis kon dit niet
doorgaan. Om dezelfde reden kan dit jaar ook het traditionele
Zondagmiddagconcert niet in het Evertshuis plaatsvinden.
Als alternatief presenteert het koor nu een “Online Zondagmiddagconcert” via de lokale omroep BR6. De leden hebben thuis hun partij
van 12 liederen rond het thema “75 jaar vrijheid” ingezongen. Alle
opnamen zijn centraal samengevoegd. Daarna heeft Cees-Willem
van Vliet de pianobegeleiding ingespeeld en is het geheel van
beeldmateriaal voorzien.
Dat dit leidt tot een andere koorklank dan tijdens een ‘live’ concert
kunt u zich misschien voorstellen. In je eentje je partij inzingen is
heel anders dan tussen je koormaatjes zingen met een dirigent die
inzetten, dynamiek en emotie aangeeft. Toch denken wij hiermee
iets neergezet te hebben dat de moeite waard is om naar te kijken en
te luisteren. We hopen dat u hier na afloop ook zo over denkt. En
volgend jaar zingen we graag weer in het Evertshuis.
Het BVE bedankt iedereen die meegewerkt heeft aan het tot stand
komen van dit concert, in het bijzonder ook degenen die met een
financiële bijdrage dit project mede mogelijk hebben gemaakt. Hun
namen vindt u op de achterzijde van dit programmaboekje.
Voor dit project is tevens subsidie verleend
door de Culturele Commissie BodegravenReeuwijk.
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten
van het BVE, houd dan de plaatselijke pers in
de gaten of kijk af en toe op onze website
www.bodegraafsvocaalensemble.nl.

1. We shall overcome

trad. / Charles Albert Tindley *

2. Mijn Nederland

Pieter Louwerse / Richard Hol *

3. The white cliffs of Dover

Nat Burton / Walter Kent *

4. Als wij niets doen
(uit ‘Soldaat van Oranje’)

5. Speeltuin

Pamela Phillips Oland /
Hans van Deursen /
Tom Harriman *
Han Kooreneef / John Ewbank *

6. Mag ik dan bij jou

Claudia de Breij /
Rogier Wagenaar /
Sander Geboers *

7. Over Leven
m.m.v. Mo van Brakel, signdancer

Paul van Vliet /
Ben van der Linden *

8. Gabriellas Sång
(uit de film ‘As it is in heaven’)

Py Bäckman / Stefan Nilsson,
arr. Lars Wallenäs

9. Alles wat ademt

Belinda Meuldijk /
Lennaert Nijgh /
Gerard Stellaard *

10. You’ve got a friend
Solo: Bianca van Rossum-Stolwijk
11. We’ll meet again
12. Als de liefde maar blijft winnen

Carole King *

Ross Parker / Hughie Charles *
Daniël Lohues *

* arr. John Bouwmans

