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Bach:    Singet dem Herrn ein neues Lied
             Der Geist hilft unser Schwachheit auf
Brahms:   Zwei Motetten
Part:    7 Magnificat Antiphonen
Matsushita: Jubilate Deo
Górecki:   Amen

Zuidlaren, Dorpskerk, za 27 juni 2015, 20.15 uur
Groningen, St. Jozefkathedraal, zo 28 juni 2015, 14.00 uur.

vrij entree

Zomerconcerten

 een UUrtje 

      eeUwigheid



Een uurtje eeuwigheid

Dualis sluit dit prachtige seizoen af met een uurtje ‘eeuwig genieten’. Na de 
intense beleving van het Requiem van Brahms afgelopen november, proeven 
we in ons huidige programma nogmaals van de koormuziek van deze ge-
weldige componist. En ook Bach, die we dit voorjaar al tegenkwamen, komt 
weer langs! Vier motetten in totaal zingen we van hen. Kom je niet voor Bach 
of Brahms, kom dan in ieder geval voor het ronduit overdonderende ‘Jubilate 
Deo’ van de Japanner Ko Matsushita, een werk dat wat ons betreft zeker ook 
eeuwigheidswaarde heeft. Evenals het meeslepende ‘Amen’ van de Poolse 
componist Górecki.

Programma 
Bach – Singet dem Herrn ein neues Lied, Der Geist hilft unser Schwachheit 
auf; Brahms – Es ist das Heil uns kommen her, Schaffe in mir Gott ein rein 
Herz; Pärt – Magnificat-antifonen; Matsushita – Jubilate Deo; 
Górecki – Amen. 

Koor
Dualis vormt al sinds 2001 een belangrijke culturele factor in het Noorden. 
Het koor heeft professionele ambities en staat altijd garant voor uitstekende 
uitvoeringen. Op het programma staan werken uit alle stijlperiodes van de 
klassieke muziek, maar vóór alles zoekt het koor naar nieuwe muzikale 
uitdagingen. 

Dirigent
Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen staat regelmatig voor gezel-
schappen als het Nederlands Kamerkoor en het Groot Omroepkoor, en het 
was onder zijn leiding dat het ensemble Cantatrix uitgroeide tot een interna-
tionaal gewaardeerd koor. Sinds september 2014 is hij hoofddocent aan de 
Leiderschap Academie Dirigenten (LEAD). Geert-Jan is tevens vaste dirigent 
van Toonkunstkoor Bekker.

Data
Zaterdag 27 juni, 20.15 uur 
Locatie: Dorpskerk, Kerkbrink 3, Zuidlaren 

Zondag 28 juni 2015, 14.00 uur 
Locatie: Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4, Groningen

De toegang is gratis, met een vrije gift bij de uitgang
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