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Het Christelijk Oratoriumkoor Woerden is opgericht in 1918 en telt nu ongeveer 40
leden. De repetities vinden wekelijks plaats op de woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur in de
Maranathakerk, Molenvlietbaan 10 te Woerden.

Een korte terugblik op de concerten ‘Weihnachtsoratorium’ in de Heilige Hart Kerk
te Maarssen (12 december) en de Petruskerk te Woerden (13 december)

Het Christelijk Oratorium Koor Woerden
heeft samen met een viertal prachtige letterlijk en figuurlijk - solisten twee
mooie concerten „neergezet‟, begeleid
door het Dudok Ensemble uit Hilversum.
Hoewel de publieke belangstelling in
Maarssen niet al te groot was, is er door
diegenen die er wel waren volop genoten
van het concert. Een extra moeilijkheidsgraad voor zowel het koor als voor het orkest was de „nagalm‟ van ongeveer 6 (!)
seconden. Maar professioneel als iedereen
is, mocht dit een mooie uitvoering niet in
de weg staan.
Het concert in Woerden werd uitgevoerd
voor een bijna volle kerk. Hieruit blijkt
toch de grote belangstelling voor ons koor
en de muziek die wij brengen! Ook hier
hoorden we alleen maar positieve geluiden
na afloop.
Een betere motivator dan een warm en
enthousiast publiek is er niet; daar doen
we het toch voor?!

Namens alle koorleden wensen wij
u / jullie hele fijne Kerstdagen en een
voorspoedig, maar bovenal gezond 2015 !

Nieuwsgierig naar ons koor? Kom vrijblijvend langs op een van repetitieavonden.
Het COW is nu ook op Facebook te vinden. Volg ons en ontvang en deel berichten over open repetitieavonden, concerten en andere wetenswaardigheden over het koor.
Zie www.facebook.com/cowoerden.

Christelijk Oratoriumkoor Woerden

Dirigentenwisseling per 1 januari 2015
Met de twee prachtige concerten van Bach‟s Weihnachtsoratorium hebben we afscheid genomen van
onze dirigent Chris Pouw. Hij heeft bijna 3 jaar geleden het dirigeerstokje overgenomen van Jurriaan
Grootes. Onder leiding van Chris hebben we als koor een prachtige ontwikkeling doorgemaakt. We
zijn technisch beter gaan zingen, maar we hebben ook geleerd echt muziek te maken en niet alleen
maar goede noten te zingen. Tijdens de repetities nodigde hij ons uit van begin tot eind present en
actief te zijn en ook om fouten te maken. Dit gaf ontspanning bij soms zeer spannende passages in
de muziek. We kijken terug op een mooie periode met als hoogtepunten de grote concerten van de
Messiah van Händel, het Requiem van Mozart en de Nelsonmis van Haydn, maar ook de kleine concerten met a capella stukken.
Waar Chris zich in zijn leven nu gaat richten op andere werkzaamheden, houdt het voor ons koor
gelukkig niet op. Als Chris soms niet aanwezig kon zijn bij een repetitie (dat kwam gelukkig niet heel
veel voor) regelde hij een vervanger. Zo maakten wij kennis met Ronald Threels, met wie wij dan
heel plezierige avonden beleefden. Wij hebben daarom aan hem gevraagd of hij met ons koor verder
wil. Gelukkig was hij daar graag toe bereid. Naast dirigent is hij ook nog eens een uitstekende zanger (tenor). Van hem kunnen we vast nog veel leren. We zien uit naar een prettige samenwerking
die zal resulteren in mooie concerten.
Ellen Hoogenboom
RONALD E.J. THREELS:
Ronald Threels studeerde Klassieke Zang aan de Hogeschool voor
Kunsten Utrecht en hij studeerde koordirectie in Gorinchem. Eveneens
voltooide Ronald de studie klinische psychologie aan de Universiteit
Leiden.
Als solist heeft hij onder meer werken van G.F. Händel, W.A. Mozart,
G. Puccini en vele anderen vertolkt.
Ronald maakt als tenor deel uit van de basisbezetting van ‘De Nederlandse Bachvereniging’ o.l.v. Jos van Veldhoven. Ook zingt hij in het
professionele kamerkoor van de stichting “Ars Musica”. Daarnaast
vormt hij het duo “Marron” met Gambiste Margo Fontijne en is hij ook
dirigent bij Gemengd koor “Zang en Vriendschap” te Oisterwijk.
Op de website van COWoerden kunt u (binnenkort) verschillende links vinden en zo meer informatie
lezen of verschillende opnames bezien en beluisteren.

Na een welverdiende „Kerstvakantie‟ gaan we weer hard aan de
slag op woensdagavond 7 januari 2015 onder leiding van de nieuwe maestro van het COW.
AGENDA 2015
Locatie

betreft

18 april 2015

Hospice Meeuwenlaan Woerden

Korenslag Woerden (onder voorbehoud)

30 mei 2015

Opstandingskerk Woerden

Requiem van Fauré en andere werken

Colofon

Datum
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