Nieuwsbrief maart 2013
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Vocaal Ensemble Gaudeamus. Met een terugblik op de
activiteiten van het afgelopen jaar en een vooruitblik op 2013.

Vaste grond in de Protestantse Kerk Brussel
Bakermat van Gaudeamus is de Protestantse Kerk Brussel. Ook in 2012 werd met enthousiasme
medewerking verleend aan diverse erediensten in deze kerk aan de Nieuwe Graanmarkt; naast de
intrededienst van ds. Anne Kooi, de startzondag met aperitiefconcert – met bijdragen van Anna
Rusakova, piano, en Yana Chernichenko, viool - en de afscheidsdienst van ds. Steven Fuite, zongen we
ook in de doopdienst die op 15 april live op televisie werd uitgezonden. Bijzonder was ook
Voleindingszondag, 25 november, een dienst waarin nog eenmaal de namen werden genoemd van
gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.

Maar er was meer ...
Op 6 mei trokken we naar Heverlee voor een korenfestival georganiseerd door Koor en Stem,
afdeling Vlaams-Brabant. Op het programma stonden werken van Fauré, Bach, Stravinsky en Rutter.
Ons debuut pakte goed uit; de jury toonde zich onder de indruk van de dictie, de expressie en de
stijlzuiverheid van het Ensemble. Ook het feit dat veel uit het hoofd gezongen werd kon de
waardering van de jury wegdragen. Zo deden we onze intrede in de tweede afdeling. Een mooi
resultaat!

Concert bij kaarslicht in De Zavelenborre, Overijse
Dit vond plaats op 16 december. Naast kerstliederen uit binnen- en buitenland zongen we ‘Cantique
de Jean Racine’ van Fauré en ‘Verleih uns Frieden’ van Mendelssohn, maar ook frivoler werk, zoals ‘A
Merry Christmas’ van Rutter en ‘Babel Babbel’ van Gaston Nuyts. Indrukwekkend orgelspel door
Anna Rusakova en Michel Goossens maakten deze kerstnamiddag tot een hartverwarmende
belevenis. De hapjes en drankjes lieten zich nadien goed smaken.

Onder bezielende (bege)leiding ...
van onze dirigent Filips Pieters, met Anna Rusakova aan het orgel of de (vleugel)piano.

Wat gaan we doen?
Naast het verlenen van medewerking aan de diensten van 17 februari jl. en Kerst 2013 zal het
Ensemble een bijdrage leveren aan de regionale zangmiddag die op 27 april a.s. in Antwerpen wordt
gehouden ter introductie van het nieuwe liedboek.
In het provinciaal korentornooi van 17 maart 2013 werden we bevestigd in de tweede afdeling. Op
het programma stonden: ‘As Torrents in Summer’ van Edgar Elgar, Psalm 150 van Vic Nees, ‘Thou
knowest Lord’ van Henry Purcell en ‘Babel Babbel’ van Gaston Nuyts.

Tot slot
danken we u, donateurs en geïnteresseerden, voor uw steun en enthousiasme!
Voor meer informatie: zie onze nieuwe website, www.vocaalensemblegaudeamus.be

