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Choral Evensongs

Muzikale momenten, uitbundig of verstild, ter bemoediging en bezinning. 
Met anthems en chants, magnificats en nuncs, responses en hymns in de beste 
Anglicaanse koortraditie. Iedere 4e zondag van de maand in de Janskerk, Utrecht.

Programma voorjaar 2023
Zondag 22 januari 17.00 uur.  Oosters-orthodoxe vesper
Kastalski schreef zijn ‘Requiem Voor Gevallen Broeders’ in WO1 als muzikale oproep tot verbondenheid. 
De oorlog in Oekraïne maakt dit stuk weer verbijsterend actueel. Gastdirigent vandaag is Leenke de Lege. 
• Sergej Rachmaninov: Priidite poklonimsja (koorgebed), Magnificat (opus 37)
• Aleksandr Kastalski: Miloserdija Dveri; en delen uit het Requiem.
• Samen: Alliloeia (Kiev chant), Alliloeia (Oekraine)

Zondag 26 februari 17.00 uur.  Ingetogen weken na een uitbundige start
De vastentijd begint met carnaval: uitbundige muziek, vette lol en geen zorgen voor morgen. Overtuigd en 
zeker zijn. Om dan, tijdens de vasten -deze weken dus- ook de verleidingen en twijfels te kunnen weerstaan.
• Felix Mendelssohn: Denn er hat seinen Engeln befohlen
• Arvo Pärt: Magnificat en (gregoriaans): Nunc dimittis
• John Goss: O, Saviour of the world
• Samen: Be thou my guardian and my guide (Smith); Sun of my soul (Oakley)

Zondag 26 maart 17.00 uur.  Recht. En gerechtigheid?
Gerechtigheid is soms ver te zoeken. Zelfs in naam van het recht vindt onrecht plaats. Wat moeten wij dan? 
Ons hart vasthouden? Of - elkaar vasthouden, omdat uiteindelijk ook wij ons vastgehouden mogen weten? 
• John Stainer: God so loved the world; 
• Martin Neary: Preces and Responses
• Gustav Holst: Turn back, o man
• Samen: My song is love unknown (Ireland); Lord, as I wake I turn to you (Trad/ Shaw)

Zondag 23 april 17.00 uur.  Na Pasen: einde als nieuw begin
Pasen is geweest. Jezus is gestorven en begraven. En toch leeft Hij? Verdriet en rouw om verlies - en toch 
hoopvol zijn? Hoe donkerder de tijden, hoe helderder dat ene lichtje; als hoopvol begin van een nieuwe dag.  
• William Byrd: Haec dies (Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft)
• Bryan Kelly: Magnificat in C
• Edward Bairstow: The day draws on
• Samen: Ye choirs of new Jerusalem (Gauntlett); Stars of the morning (Kittel)

Zondag 28 mei 17.00 uur.  Pinksteren in de Geest van
Met de Choral Evensongs plaatsen we onszelf in een eeuwenlange traditie. Wij als koor. En u als deelnemer. 
Zo houden we de Geest levend. Of is het de Geest die óns levend houdt?
• Thomas Tallis: O, Lord, give thy holy Spirit
• Ruth Watson Henderson: Magnificat, Gustav Holst: Nunc dimittis
• John Rutter: Cantate Domino
• Samen: Eternal Ruler of the ceaseless round (Gibbons); Holy Ghost, come down (Holst)

Zondag 25 juni 17.00 uur.  Zomer, vakantie. Even weg - van wat? En van wie?
Vakantie komt van het Latijnse vacare. Dat is: je leegmaken. Open staan. En ontvankelijk zijn voor wat er 
is. Het is ook: van alles achterlaten. En, belangrijker nog, nadenken over wat – en wie/ Wie- mag er wel mee? 
Daarbij krijgen wij allen, zo aan het slot van het seizoen, de zegenbede van St. Patrick mee. 
• Henry Purcell: Magnificat and Nunc dimittis
• Ralph Vaughan Williams: Let all the world in every corner sing
• Daniel Rouwkema: God, be in my head, en: A Prayer of St. Patrick
• Samen: Abide with me (Monk); Ga met God, en Hij zal met je zijn (Vaughan Williams)
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