
JAARVERSLAG 2004

VIVACE
We begonnen ons muzikale jaar op 6 maart met een uitvoering van het Stabat Mater van Dvorak, samen 
met Michaël. De uitvoering vond plaats in de Oude Kerk in Delft. We kunnen spreken van een 
steenkoude, maar ook steengoede uitvoering. Het vele publiek genoot van de fraaie uitvoering.

Op 1 april [echt geen grap!] hadden we onze eerste repetitie in de Ned.Hervormde Kerk in Schipluiden. 
Na vele jaren repeteren in het Jeugdhuis hebben we hier toch afscheid van genomen. Nu kunnen we 
iedere week genieten van de mooie entourage en akoestiek van dit kerkje.

15 april was de datum van onze jaarlijkse ledenvergadering. Dit jaar kon deze vergadering heftig 
genoemd worden. Heikele onderwerpen zoals repetitiebezoek, kaartverkoop bij concerten en het 
enthousiasme hiervoor werden niet geschuwd. Het was een zinvolle en heldere vergadering voor onze 
vereniging.

Als aanloop naar de zomerstop werd er op 1 juli een borrel in de tuin bij Linda georganiseerd. Het was 
gezellig en erg mooi weer.

Tijdens onze zomerstop werd op 30 juli Kevin geboren, zoon van Isabel en Dave, broertje van Melissa.

De eerste repetitie was weer op 12 augustus.

12 november was het dan eindelijk zover; het concert genaamd Onachterhaelbre Tijdt. 
Dit concert stond oorspronkelijk gepland op 14 mei van dit jaar, maar door allerlei omstandigheden 
moest er besloten worden om de datum te verzetten. Na wat geharrewar over de datum hebben we dus op 
12 november in de R.K.Kerk in Den Hoorn een staaltje van ons kunnen laten zien. Het was een moeilijk 
en zeer afwisselend programma, wat onze bezoekers zeker wisten te waarderen.

Uiteindelijk hadden we op 11 december nog de Kerstmarkt in Schipluiden. Dankzij de inzet van een paar 
enthousiaste leden hebben we nog aardig wat noten, dadels en tuttifrutti kunnen verkopen. En we hebben 
’s avonds in de Ned.Hervormde Kerk een aantal delen uit de Vespers van Rachmaninov ten gehore 
gebracht. 
Al met al een mooie afsluiting van dit muzikale jaar.

VOX DELFLANDIAE
Ook Vox Delflandiae heeft niet stil gezeten in 2004.



Op 28 maart werd de Johannes Passion van Bach uitgevoerd in de Ned.Hervormde Kerk te Schipluiden. 
Met een ’klein’ koor en orkest werd een groots werk uitgevoerd, op grootse wijze. Er was veel publiek, 
op wie deze uitvoering indruk heeft gemaakt.

Na dit grote werk werd er even iets rustiger aan gedaan met uitvoeringen, in ieder geval voor het koor.

Wel was er op 1 augustus de Kaffee-cantate van Bach, voor orkest en solisten. Dit is een kleine opera. 
Mede dankzij het goede acteerspel van de solisten, was dit erg leuk om naar de luisteren en te kijken.

Op 12 september stond een ander groter werk op het programma; namelijk de Dixit Dominus van Händel.
 Ook deze uitvoering stond als een huis en leverde veel enthousiaste reakties op van het publiek.

Als laatste van dit jaar werden op 19 december de eerste 3 delen uit het Weinachtsoratorium van Bach 
uitgevoerd. Een volle kerk en de stralende muziek vormden een waardige afsluiting van wederom een 
succesvol jaar voor dit koor.
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