
JAAROVERZICHT 2003

VIVACE
Op 15 december 2002 hadden we een uitvoering van de Vespers van Rachmaninov in  de Katholieke 
Kerk in Den Hoorn.
We startten het jaar 2003 met op 12 januari nogmaals een uitvoering van de Vespers op de 
‘Wintertentoonstelling’ van het Art Centre Delft. Tijdens het concert op 15 december konden we iconen 
‘lenen’ om tentoon te stellen, zodat we een passende entourage hadden bij onze uitvoering. In ruil 
daarvoor hielden we dit concert in het Art Centre, zeer toepasselijk bij de iconen en andere kunstwerken 
van kunstenaars uit Wit Rusland.

7 Februari werd Lisanne geboren, dochter van Enna Rorig.

Op 16 april hebben we samen met Michaël de Mattheus Passion van J.S.Bach uitgevoerd in de Oude 
Kerk in Delft. Het was een zeer mooie uitvoering; koor en orkest waren duidelijk gegroeid ten opzichte 
van de vorige uitvoering in 2001. Het aantal publiek viel wat tegen. Veel mensen hebben een prachtige en 
sfeervolle uitvoering gemist.

15 Mei was er de jaarvergadering; de opkomst hierbij was laag. Slecht 18 leden waren hierbij present. 
Ondanks dat is het een zinvolle vergadering geworden.

Op 12 en 14 mei werd de Anjeraktie weer gelopen; een klein aantal leden heeft hieraan meegedaan.

23, 24 en 25 Mei was er een koorreis naar ons mooie Groningen. 19 Koorleden hadden de stoute schoenen 
aangetrokken en Groningen onveilig gemaakt. De Laudamus–thee heeft voor veel hilariteit gezorgd. De 
barbecue was fris maar lekker. Aan culturele aktiviteiten was er een bezoek aan het Groninger museum 
en een bezoek aan een concert van het Noord Nederland Orkest met medewerking van Daniel Lohues 
[bekend van de groep Skik].  Ook is het landgoed Verhildersum te Leens met een bezoek vereerd.
Het was een lang, leuk weekend lachen.

Op 14 juni waren Koos en Helma 26 jaar getrouwd. We werden uitgenodigd om dit mee te vieren. En 
aangezien Koos erg graag kookt hebben we een kookboek + ingrediënten gegeven.

16 ? Juni is Louisa geboren, dochter van Maria en Jan Voogt.

Onze welverdiende zomerstop van was van 10 juli tot en met 7 augustus. Daarna zijn we weer hard aan de
slag gegaan.

Als officiële start van het nieuwe zang-seizoen hebben we op 21 augustus een fietstocht gehouden, met 
aansluitend een borrel bij Loes en Bert.

Op 20 september is Huub geboren, zoon van Sybil en Dave Bentvelsen.

13 December hebben we een stand gehad op de Kerstmarkt in Schipluiden. In de stand verkochten we 
noten en vruchten, donateurs-lidmaatschappen en Vivace cadeaubonnen. Dankzij de inzet van koorleden 
hebben we aan deze markt wat overgehouden. Onze dank is  gemeend, want het weer was echt bar en 
boos die dag!



VOX DELFLANDIAE
We waren door de gemeente uitgenodigd om op Nieuwjaarsreceptie op 8 januari te zingen. Dit was in de 
Katholieke Kerk in Den Hoorn. We hebben 2 delen uit het Weihnachtsoratorium van J.S.Bach 
uitgevoerd. Het was een fraaie uitvoering.  
Aansluitend hebben we de nieuwjaarsreceptie van de gemeente bezocht.

Het concert dat gepland stond voor 23 maart werd afgelast omdat er teveel zieken waren.  

Daardoor werd het eerstvolgende concert gehouden op 29 juni concert in de Ned.Hervormde Kerk in 
Schipluiden

Op 14 september hielden we een concert in de kerk op het Agathaplein in Delft en in de  Abbestee in 
Schipluiden [schuilkerk]. Er werd een mis van J.Obrecht en liederen van de Delftse priester-dichter 
Stalpard van der Wiele uitgevoerd. Met name in de Abbestee was veel publiek, dat kon genieten van een 
schitterende uitvoering. Dit alles in het kader van Kunst van Midden-Delfland.

En op 14 december werd er wederom in de Ned.Hervormde Kerk in  Schipluiden een concert gegeven. 
Hier kwam veel publiek op af. Het was een mooie, sfeervolle uitvoering. Een mooie afsluiting van 
wederom een muzikaal jaar, waarin veel te genieten viel voor de bezoekers van onze concerten.

30 maart 2004
Sybil Bentvelsen, secretaris Vivace


