
JAAROVERZICHT 2005

VIVACE

2005 was een bewogen jaar voor Vivace, voornamelijk in verband met perikelen rond Turandot. Zie 
daarover de bijlage met een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen

Tot zover het overzicht. Het bestuur hecht eraan te benadrukken dat alle besluiten (behalve het 
allereerste in november 2004) na uitvoerig overleg unaniem zijn genomen door het gehele bestuur, 
zonder invloed of inspraak van Koos. Andersluidende geruchten kloppen dus niet. 

Het spreekt vanzelf dat er uitvoerig overleg is geweest tussen bestuur en dirigent inzake het besluit niet 
langer als vereniging met Dario Fo samen te werken. Het was een bestuursbesluit in november 2004 om 
als vereniging mee te doen aan de opera, dwz dat het uitgangspunt was dat alle leden zouden meedoen. 
Het kon dan ook niet anders dan een bestuursbesluit zijn om als vereniging de samenwerking te beëindigen
 
De dirigent is van het begin af van mening geweest dat de opera Turandot voor Vivace geen goede keuze was 
en heeft het toenmalige bestuur afgeraden eraan mee te doen. Echter, hij heeft loyaal en constructief 
meegewerkt aan de repetities toen deze in januari 2005 begonnen. 

Matthäus Passion
We zouden bijna vergeten dat we in dit jaar samen met St.Michaël een prachtige uitvoering van de Matthäus 
Passion van J.S.Bach hebben gehad. Op 23 maart hebben we dit schitterende werk uitgevoerd in de Oude Kerk 
te Delft. Samen met een prachtige orkest en goede solisten hebben we een indrukwekkende uitvoering ten 
gehore gebracht voor een groot publiek dat ademloos heeft geluisterd.

Reis naar Plovdiv 
Daarna was het tijd voor nog meer inspannende ontspanning!  Met een gezelschap van 23 mensen zijn we van 
21 tot 24 april naar Plovdiv gereisd. Een schitterende reis, waarin we heel veel gezien en gehoord hebben. We 
hadden een ‘eigen’ gids bij ons, Maria, die veel verteld heeft over het land en alles wat we gezien hebben. En die
gelukkig ook onze behoefte aan een ‘bakkie’ op z’n tijd goed begreep. Schitterend weer, geen rare ongelukken, 
een prima groep en een goede reisleiding hebben deze reis tot een succes gemaakt.

Anjercollecte
In de week van 30 mei t/m 3 juni hebben een aantal leden de Anjercollecte gelopen voor onze vereniging. 
Ook dit jaar waren we weer erg blij met deze hulp.

Kerstmarkt
We waren ook dit jaar weer vertegenwoordigd op de Kerstmarkt in Schipluiden, die plaats vond op 10 
december. Bert Dingjan had overheerlijke erwtensoep gekookt, die gretig aftrek vond bij het publiek. 
Ook de broodjes met warme worst gingen als de spreekwoordelijke ‘warme broodjes over de toonbank’. 
Het weer werkte goed mee: koud maar droog. Mede hierdoor werd de Kerstmarkt druk bezocht. Dankzij 
de inzet en hulp van vele leden was de Kerstmarkt voor onze vereniging een succes en heeft uiteindelijk 
322,75 euro opgeleverd.

VOX DELFLANDIAE
Vox begon dit jaar wat rustiger. Het eerste concert was op 12 juni. An Schrama zong ‘vier ernstige 
Gesänge’, begeleidt op piano. Hierna brachten koor, solisten en orkest de cantate ‘Es wartet alles auf 



dich’ ten gehore. Er was flink wat publiek, welke genoten heeft.

Op 18 september was er een concert in de Abbestee met de uitvoering van Bach’s Boerencantate BWV 212. Een
sfeervol concert onder goede belangstelling in die oude boerderij, waarbij de vrolijke noot niet heeft ontbroken.

We besloten dit Vox-jaar met een concert op 18 december. We voerden een Bach-cantate uit, waarvan de grote 
koordelen later door Bach gebruikt zijn in zijn Hohe Messe. Het feest der herkenning maakte het soms extra 
lastig omdat er dan net even een andere tekst gezongen moest worden. Maar erg leuk om te doen en naar het 
oordeel van het publiek erg mooi.

Al met al een waardige afsluiting van een zeer enerverend jaar voor onze vereniging.
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