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Koor 
Kamerkoor Dualis begon in 2001 als eindexamenkoor voor twee talentvolle 
studenten koordirectie. De samenwerking bleek zo inspirerend dat er nog een 
project volgde – en toen nog een, en inmiddels bestaat het koor alweer 11 
mooie, muzikale jaren. Met een vaste bezetting van uitstekend geschoolde 
zangers brengt Dualis een repertoire dat composities uit alle stijlperiodes van 
de klassieke muziek omvat, met veel aandacht voor onbekendere en ook veelei-
sendere werken. Niet voor niets is Dualis Uitdagend Muzikaal! 

Dirigent 
Was hij in 2001 een aanstormend talent, inmiddels heeft Geert-Jan van Beijeren 
Bergen en Henegouwen zich tot grote hoogten ontwikkeld. Regelmatig staat 
hij als gastdirigent voor gezelschappen als het Nederlands Kamerkoor en het 
Groot Omroepkoor. Zijn grote kwaliteit bleek ook in 2005, toen hij als enige 
Nederlandse dirigent werd geselecteerd voor de prestigieuze Eric Ericson 
Masterclass. Naast Dualis dirigeert Geert-Jan Vocaal Ensemble Cantatrix en 
Toonkunstkoor Bekker. 

Het Hooglied en de Royal wedding 

Kamerkoor Dualis brengt deze keer het programma ‘Rise up, my love’, dat 
geheel gewijd is aan de liefde. En dan vooral de liefde zoals die is beschreven 
in de soms verrassend prikkelende poëzie van koning Salomo’s Hooglied. Een 
hoogtepunt vormt het ‘Ubi Caritas’ waarmee de uit Wales afkomstige componist 
Paul Mealor vorig jaar de harten van 2 miljard televisiekijkers veroverde, tijdens 
het huwelijk van Prince William en Kate Middleton. Naast Mealor’s meesterwerk-
je valt er te genieten van veel andere liefdesliederen in uiteenlopende stijlen: 
van een typisch renaissancewerk van Guerrero tot vier lieve, maar muzikaal 
zeer uitdagende liedjes van de hedendaagse, Zweedse componist Sandström. 

Zaterdag 3 november 2012, 20.15 uur 
Ten Boer Kloosterkerk 

Zondag 4 november 2012, 15.00 uur 
Groningen Synagoge 

Toegang gratis, er is een collecte bij de uitgang.
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