
Uitnodiging



Uitnodiging
Concert kamerkoor Dualis

7 september 2016

Ontmoetingskerk op het landgoed Dennenoord  

van Lentis in Zuidlaren

Aanvang: 20.30 uur.

Compassie met mensen en hun verhalen

Bij Lentis worden we gedreven door compassie met 

mensen en hun verhalen. Die verhalen zijn vaak 

schrijnend en tragisch, maar getuigen ook van hoop 

en herwonnen kracht en eigenwaarde. We horen ze in 

gesprekskamers en huiskamers. En soms worden ze 

op straat verteld, luid of mompelend tegen niemand 

in het bijzonder. Veel van onze cliënten uiten zich ook 

in muziek, schilderen, beeldhouwen, fotograferen, 

schrijven of zingen.

Een oeroude manier om verhalen te vertellen 

is samenzang in een koor. Het samenspel van 

verschillende stemmen, consonant en soms ook 

dissonant, geeft uiting aan een scala aan gevoelens, 

gedachtes en belevenissen. En tracht die op te roepen 

bij de luisteraar.

Om die stemmen te laten klinken hebben we graag 

gehoor gegeven aan het aanbod van het kamerkoor 

Dualis om een concert te verzorgen in onze 

Ontmoetingskerk in Zuidlaren, een kerk die wordt 

geroemd voor de mooie akoestiek.



Dualis

Dit jaar viert Dualis dat het vijftien jaar bestaat. Sinds 2001 is het 

koor een belangrijke culturele factor in het noorden van Nederland. 

Het koor – dat bekend staat om zijn mooie koorklank en uitdagende 

repertoire – staat garant voor uitstekende uitvoeringen. De leden zijn 

allen geoefende zangers die samen streven naar de aantrekkelijke 

combinatie van goede sfeer en hoge kwaliteit. 

Dualis brengt onder andere werk ten gehore van Mozart, Bruckner,  

Rachmaninoff, Rheinberger, Gustav Holst - Nunc Dimittis, Brahms, 

Gottwald/Mahler en Reger.

Rondleiding door heden en verleden

Voorafgaand aan het concert kunt u deelnemen aan een rondleiding. 

Historicus en Lentismedewerker Rense Schuurmans vertelt u 

verhalen over de rijke historie van Dennenoord en over de plaats die 

het inneemt in het huidige palet van voorzieningen in het Noorden. 

Tijden

Datum: 7 september 2016

Aanvang rondleiding: 18.30 uur

Aanvang concert: 20.30 uur (inloop vanaf 20.00 uur)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar rvb@lentis.nl In 

deze mail graag uw naam vermelden, het aantal personen waarmee 

u komt en of u ook wilt deelnemen aan de rondleiding. Vervolgens 

krijgt u van ons een bevestiging met een routebeschrijving.

U bent van harte welkom!

Namens de Raad van Bestuur wil ik u van harte uitnodigen om deze 

bijzondere avond met ons mee te beleven. 

Martin Sitalsing, voorzitter Raad van Bestuur Lentis



rvb@lentis.nl
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