
Informatie voor gastzangers  
 

Aan de Choral Evensongs van de Schola Davidica kun je ook op 

projectbasis af en toe een keer meedoen als invaller of 

projectzanger. 

Daarvoor heb je contact gehad met de dirigent of de 

stemcoördinator. 

 

Repetities 

Elke 4e zondag van de maand zingen we om 17:00 uur een Choral Evensong, behalve juli, augustus 

(vakantie) en december (Lessons & Carols). 

We repeteren normaal in de week voor de Evensong: 

- op dinsdagavond voorafgaand aan de Evensong van 19.30 tot 22.00 uur en daarna tot 22.30 uur 

repetitie met een stemgroep in schoolgebouw De Regenboog, Regentesselaan 70, telefoon (030) 271 

38 88 

- op zaterdagmorgen voorafgaand aan de Evensong van 09.30 tot 10.30 uur zangles, vervolgens 

repetitie tot 12.45 en van 13.00 tot 13.45 uur repetitie met een stemgroep, ook in De Regenboog 

- zondagmiddag voorafgaande aan de Evensong vanaf 14.45 of 15.00 uur, afhankelijk van repertoire 

(wordt zaterdag bekend gemaakt) in de Janskerk te Utrecht, hoofdingang 

We verwachten dat je voor de eerste repetitie de noten van de te zingen werken redelijk goed 

beheerst. Tijdens de repetities werken we vooral aan de interpretatie en afwerking van de 

koorstukken en aan samen zingen met het orgel. 

 

Muziek 

De bladmuziek en eventuele oefenopnamen kun je vinden op de beveiligde webpagina met het 

jaarprogramma. 

De bladmuziek moet je zelf printen en meenemen naar de repetities. Van het koor krijg je een 

Scholamap met 4 gaatssysteem voor tijdens de Evensong. 

 

Kleding 

Elke zanger zingt in een rode toga. De toga wordt je toegewezen door Guila Schreuders. Zorg dat je 

tijdens de Evensong zwarte schoenen draagt. Het kan handig zijn om een riem of bretels mee te 

nemen voor als de toga niet helemaal de goede maat heeft. 

 

(Gast-)zangers kunnen vlak voor de Evensong koffie of thee pakken van de speciale tafel met dranken 

die voor het koor is gereserveerd vlak naast de koorkamer in de Janskerk. 

 

Kosten: 

Aan de invallers vragen we een vrijwillige bijdrage van € 10,- per maand. Dit geld kan gestort worden 

op rekeningnummer NL16 RABO 0174 8279 11 t.n.v Schola Davidica o.v.v. ‘invallerbijdrage'. 


