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Zo mooi is klassiek! Met muziek doorvoel je je emoties en deel je
deze met anderen als je er samen naar luistert. Muziek verbindt
mensen.
Door Corona stond ons samenzingen als koor noodgedwongen
op een laag pitje. Nu kunnen we eindelijk, met in achtneming van
de geldende regels, weer een concert geven.
Blijven we met weemoed in het verleden hangen of gebruiken
we het als de brug om de verbinding te slaan tussen vroeger en
nu. Wij zingen vanmiddag een aantal 19e-eeuwse romantische
koorliederen met daarin woorden als troost, weemoed en
overgave.
Met dit repertoire laten we de Coronatijd hopelijk een beetje
achter ons. We sluiten dit concert af met een kort werk van Bach
uit het Magnificat als een soort opleving.
Wij wensen u een mooi concert toe.

Morgengebet (uit Der erste Frühlingstag opus 48, nr 5)
F. Mendelssohn-Bartholdy
Ich komme vor dein Angesicht (uit Drei Geistliche Chorgesänge
opus 56, nr. 1)
M. Hauptmann
Gott ist mein Heil (uit 6 Geistliche Gesänge, opus 33, nr. 4)
M. Hauptmann

Gott ist mein Hirt (psalm 23, D.706)
F. Schubert
Ave Regina (uit opus 140, nr. 4)
J. Rheinberger
Locus iste (motet WAB 23)
A. Bruckner
Vexilla regis (motet WAB 51)
A. Bruckner
Geistliches Lied (opus 30)
J. Brahms
Hyme (uit Drei Geistliche Gesänge opus 69, nr. 2)
J. Rheinberger
Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren
(motet opus 69 nr. 1, lofzang van Simeon)
F. Mendelssohn-Bartholdy
Abendlied (uit Drei Geistliche Gesänge opus 69, nr. 3)
J. Rheinberger
Sicut locutus est (uit Magnificat BWV 243)
J.S. Bach

Na afloop van het concert is er een collecte bij de uitgang.
Uw contactgegevens worden 14 dagen na afloop van het concert
vernietigd.

Voor het regelmatig geven van concerten is veel geld nodig. Om
de toegangskaarten betaalbaar te houden zijn we onder andere
afhankelijk van subsidies en giften. De laatste jaren gaat de
subsidiekraan in Nederland steeds verder dicht waardoor het
moeilijker wordt om aansprekende concerten te geven.
Draagt u ons koor een warm hart toe en wilt u ons financieel
steunen? Word dan ook Vriend!
Voor € 15,00 per jaar bent u al Vriend van het COW.
Vanaf € 35,00 per jaar heeft u per kalenderjaar recht op € 10,00
korting op maximaal één toegangskaart voor een COW-concert.
Vanaf € 60,00 per jaar heeft u per kalenderjaar recht op maximaal
twee toegangskaarten voor een COW-concert met € 15,00 korting
per kaart.
Wat kunt u als Vriend van ons verwachten?
√ Korting op toegangskaarten (vanaf € 35,00).
√ Gereserveerde zitplaats op de eerste rang bij concerten.
√ Jaarlijks een uitnodiging voor het bijwonen van een openbare
koorrepetitie.
Als u ons koor wel wilt steunen, maar geen Vriend wilt worden
dan kan dat natuurlijk ook. Uw (eenmalige) donatie is zeer
welkom op NL46 RABO 0153942592 t.n.v. Christelijk
Oratoriumkoor Woerden, onder vermelding van ‘donatie’.
Neem contact op met onze penningmeester via
penningmeester@cowoerden.nl om u aan te melden als Vriend.

