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Collegium Vocale Drenthe heeft in november 2018  
zijn tienjarig bestaan gevierd met een prachtig 
concert. Voor oprichter en dirigent Roelof  Bosma, 
bestuur en zangers was het een goede reden 
om muzikale aandacht te geven aan dit tweede 
lustrum. In verband hiermee is er een eenmalige 
glossy uitgegeven met daarin beschreven de 

historie van het koor en vele wetenswaardigheden. 
Het voorblad van het projectplan is ook het 
voorblad van de glossy. De dirigent kreeg op deze 
avond een onderscheiding voor zijn activiteiten en 
werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. 
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Geschiedenis van het 
Collegium Vocale Drenthe

Project: cantates en motetten

PROGRAMMA

De Stichting Collegium Vocale Drenthe is opgericht 
op  11 juni 2009 en heeft als vestigingsplaats 
Hoogeveen. Het bestuur bestaat uit: voorzitter 
Jan Herstel, secretaris Corry Sternsdorff en 
penningmeester Martin Scholtens. Daarnaast nog 
twee bestuursleden met een algemene functie. 
De doelstelling is vanaf het begin geweest om met 
het koor, dat op projectbasis werkt, ieder jaar in 
november een concert te geven. Het repertoire 
bestaat voornamelijk uit cantates van Johann 
Sebastian Bach en motetten van muzikale 
familieleden van Bach en tijdgenoten.

Sinds het eerste concert in 2009 heeft Collegium 
Vocale Drenthe 26 cantates en motetten 
uitgevoerd.

Bij ieder concert in de Hoofdstraatkerk in 
Hoogeveen, de thuisbasis van CVD, is gebleken 
dat er ruime belangstelling en waardering bestaat 
voor de muziek van Bach, zoals die door Collegium 
Vocale Drenthe wordt uitgevoerd. Het is ook een 
belangrijke en waardevolle aanvulling op het 
muzikale aanbod dat in Hoogeveen en omgeving 
jaarlijks wordt uitgevoerd.

Om het concert onder de aandacht te brengen 
van een breed publiek is er ook voor 2019 een 
aantrekkelijk programma samengesteld. Het 
concert zal worden uitgevoerd op 17 november 
2019 in de Hoofdstraatkerk in Hoogeveen.

Het programma begint met koren uit Cantate 1 
Wie schön leuchtet der Morgenster BWV 1, een 
ingetogen motet.  De volgende cantate wordt 
volledig uitgevoerd: Darzu ist erschienen der 
Sohn Gottes. Heldhaftig treden twee hoorns 

binnen: de zoon van God is verschenen en heeft de 
duivel overwonnen. Daarna komen de koren van 
cantate 118 Der Herr ist mein getreuer Hirt, dit is 
uiteraard psalm 23. 
Tussen de cantates door speelt Ensemble 
Conservatoire een passend muziekstuk.
In de muziek van Bach is het evangelie een rode 
draad, het hele liturgische jaar door.
Collegium Vocale geeft een impressie, een doorkijk 
en dat op één avond en in één concert.

De koorgedeelten uit:
BWV      1 Wie schön leuchtet der Morgenstern
BWV    40 Darzu ist erschienen der Sohn Gottes  (helemaal met aria’s en recitatieven)
BWV  112 Der Herr ist mein getreuer Hirt 
Motet Unsere Trübsal van Johann Ludwig Bach 

Van één van de familieleden van J.S. Bach zingen we meestal één of twee korte motetten, dit omdat het 
fantastische koorwerken zijn en omdat het publiek dit zeer waardeert. 
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Joke Venhuizen is afgestudeerd aan het 
Conservatorium in Zwolle op klassiek orgel en 
piano. Sinds ruim tien jaar speelt zij ook djembé.

Zij heeft al jarenlang een bloeiende lespraktijk 
in Fluitenberg, met leerlingen op alle drie de 
instrumenten. Daarnaast begeleidt zij regelmatig 
koren en solisten bij concerten en concoursen 
en speelt zij wekelijks bij het popkoor “Just Fun” 
uit Zuidwolde. Ook laadt zij vaak de auto vol met 
trommels om ergens een djembé workshop te 
geven.

Maar het leukst zijn nog 
de muziekuurtjes die ze 
her en der organiseert. 
Dan kunnen leerlingen 
en een wisselende, maar 
altijd bonte schare van 
muzikale kennissen een 
gevarieerd programma 
brengen.

Dirigent en Begeleider 

Roelof Bosma is als 
docent Algemene 
Muzikale Vorming 
verbonden geweest 
aan de muziekschool 
in Hoogeveen en aan 
het CQ (Centrum 
Kunst-
zinnige Vorming) 

in Emmen / Coevorden. Hij volgde de opleiding 
voor docent Algemene Muzikale Vorming in 
Amsterdam en studeerde drie jaar voor de 
opleiding staatsexamen conservatorium – klarinet. 
Zanglessen heeft hij gevolgd bij Arjan Blanken 
en Gea Gijsbertsen. Zelf heeft hij gezongen bij 
Klaziene van der Vinne. 

Bij de Stichting Nederlandse Korenorganisatie volgt 
hij regelmatig cursussen onder andere van Frans 
Schouten. Directielessen heeft hij gehad van Frans 
Moonen.

Ruim dertig jaar is hij dirigent geweest van cov Deo 
Cantemus in Hoogeveen. Daarnaast was hij ruim 
dertien jaar dirigent van Kapella Vocale te Emmen. 
Als dirigent heeft hij ervaring met verschillende 
koorsoorten, ensembles en orkesten. 
Roelof Bosma heeft in 2009 het projectkoor 

Collegium Vocale Drenthe opgericht, waarvan hij 
nog steeds dirigent is. Dit koor voert jaarlijks Bach-
cantates uit.

In 2012 heeft hij met Kapella Vocale het 
Jenkins project The armed man uitgevoerd, een 
uitgebreid project waarvoor hij met het koor 
van de gemeente Emmen de Culturele prijs van 
2012 heeft ontvangen. In 2014 heeft hij Vocalin 
Drenthe opgericht als projectkoor, waarmee hij 
verschillende grote en kleine concerten heeft 
gegeven. Zoals in het voorwoord was te lezen 
heeft hij in 2018 voor zijn muzikale verdiensten 
de onderscheiding ridder in de Orde van Oranje 
Nassau gekregen. 

De solisten komen elk jaar van het Groot 
Omroepkoor of van het Nederlands Kamerkoor. 
Allemaal top kwaliteit. Vaak ( als de agenda’s 
het toelaten ) proberen we zangers te krijgen van 
Hoogeveense of Drentse bodem.  Ook wordt bij 
het orkest aangegeven in eerste instantie musici 
te plaatsen die uit Hoogeveen of uit onze regio 
komen. De solisten zijn vaak wisselend, dit heeft te 
maken met beschikbaarheid en afwisseling is ook 
verfrissend. 

ROELOF BOSMA

JOKE VENHUIZEN – BEGELEIDING REPETITIES
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Solisten

Els Woldberg studeerde aan het stedelijk 
conservatorium Zwolle bij Lucienne Bouwman. Zij 
behaalde het diploma solozang in 1986. Hierna 
volgde zij lessen bij Dorothy Dorrow, Elisabeth 
Cooymans, Aafje Heynis, Cora Cane Meyer en 
Meinard Kraak. 

Op dit moment wordt zij gecoacht door Cécile van 
de Sant. In de afgelopen jaren heeft zij regelmatig 
als solist opgetreden bij diverde koren en zong in 

die hoedanigheid alle 
gangbare oratoria, 
missen en vantates. Met 
ingang van het seizoen 
1999-2000 is zij als 
alt verbonden aan het 
Groot Omroepkoor.

ELS WOLDBERG – ALT

Tenor Aart Mateboer 
uit Kampen 
behaalde in 1993 
zijn einddiploma 
solozang aan het 
Conservatorium 
in Zwolle, waar hij 
studeerde bij Cilly 
Dorhout en Felix 
Schoonenboom. 
Daarna werd hij vele 
jaren gecoacht door 

Hanneke Kaasschieter. Hij is een veelgevraagde 
solist bij met name oratoriumkoren. Zijn repertoire 
omvat aria’s uit de grote werken van onder andere 
Bach, Händel, Haydn, Mendelssohn en veel (ook 
hedendaagse) oratoria. Ook zingt hij regelmatig de 
rol van evangelist in de Passionen van Bach.
Sinds 2009 is hij verbonden aan het Groot Omroep 
Koor. 

Naast zijn optredens geeft hij privé zanglessen, is 
hij dirigent van popkoor Musical Art en artistiek 
leider van de close harmonygroep The Dry Mills.

AART MATEBOER – TENOR

Lars Terray in geboren te Oslo (Noorwegen). Hij 
haalde daar zijn diploma solozang bij Aase Nordmo 
Løvberg en vervolgde zijn studie aan de operaklas 
van het Sweelinck Conservatorium bij Kevin Smith. 
Sinds zijn afstuderen in 1993 is hij als eerste bas 
verbonden aan het Groot Omroepkoor.
Hij is een veel gevraagd oratoriumzanger en zong 
in 1991 bij de Erna Spoorenberg Vocalistenpresen-
tatie te Nijkerk. Met Jeroen Snijder vormt hij een 
liedduo, dat repertoire van Schubert tot heden-
daagse muziek uitvoert. 

Tot zijn operarepertoire horen ondermeer de rollen 
van Don Inigo (L’heure espagnole), Dancaire (Car-
men), Marquis (Dialogue des Carmelites), Alfonso 
(La Favorita) en Capulet (Romeo et Juliette).
Lars werkte met dirigenten als Gerard Akkerhuis, 

Kees Bakels, Valery 
Gergjev, Kenneth Mont-
gomery, Johan van Sla-
geren en Ed Spanjaard. 
Hij volgde masterclas-
ses van Oren Brown, 
Kurt Equilutz, Jill 
Feldman, Ian Partridge 
en Nigel Rogers.

In de zaterdagmatinee 
in Amsterdam, het vrij-
dagavondconcert in Utrecht en het zondagochtend-
concert was hij meermaals solistisch te horen.

LARS TERRAY – BAS
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Marieke Vegt
Directeur 
Kunst en Cultuur Drenthe

Karel Loohuis
Burgemeester Hoogeveen 
Beschermheer van Collegium Vocale Drenthe

Rineke Marlitz
Directeur 
De Kunstbeweging in Emmen

Carina Vinke
Solist
Zangpedagoog voor 
Collegium Vocale Drenthe

COMITÉ VAN AANBEVELING

SPECIALE GAST

De begeleiding is in handen van Ensemble 
Conservatoire uit Zwolle, onder leiding van 
Rob Engels. Het Ensemble Conservatoire is een 
begeleidingsorkest dat bestaat uit een vaste 
kern van enthousiaste, professionele musici. 
Dit begeleidingsorkest  is gespecialiseerd in het 
begeleiden van koren en solisten.
Hoewel het begeleidingsorkest regelmatig 
aangevuld wordt met jonge, talentvolle musici 
is de strijkersgroep steeds uit een vaste kern 
blijven bestaan. Hierdoor groeide de homogeniteit 
van klank en samenspel. De inbreng van de op 

hoog niveau musicerende blazers completeert dit 
begeleidingsorkest.

Het Ensemble Conservatoire heeft in Nederland 
een goede naam verworven voor wat betreft 
betrouwbaar en hoogstaand orkestspel van barok- 
en romantische muziek. Het orkest streeft naar 
een zo authentiek mogelijke klankbenadering 
wat betreft de uitvoeringspraktijk. Het plezierige 
contact tussen de musici onderling zorgt voor 
een extra stimulans om met elkaar een zo goed 
mogelijk product neer te zetten.

Het repertoire van het Ensemble Conservatoire 
is veelomvattend. Het begeleidingsorkest is 
onder meer gewend om alle bekende oratoria, 
passionen en requiems uit te voeren. Het Ensemble 
Conservatoire houdt zich eveneens bezig met 
het uitvoeren van opera’s en operettes. Behalve 
het begeleiden van koren kan het Ensemble 
Conservatoire ook/deels een geheel eigen 
programma zelf verzorgen.

ENSEMBLE CONSERVATOIRE
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Collegium Vocale Drenthe heeft meestal rond de 
vijftig projectzangers verdeeld over sopranen, alten, 
tenoren en bassen. Soms overstijgt het de zestig 
zangers, omdat het projectmatig is, is het telkens 
verschillend en een uitdaging om weer een prachtig 
concert te geven. 

Om het ideaal van de Stichting (ontplooien van 
culturele activiteiten voor oudere en jongere 
generaties) waar te maken, werven we de zangers 
voor het projectkoor onder andere onder “jongere 
ouderen”. De leeftijd van de deelnemende 
amateurs  varieert van 30 tot 75 jaar, waarbij 
de leeftijdscategorie 55 + de overhand heeft. De 
meeste deelnemers wonen in de provincie Drenthe. 
De zangers leren de muziekstukken vooral thuis, 
waarna in een korte periode het concert wordt 

voorbereid. De koorrepetities starten in september 
2019 en worden gehouden in de Oosterkerk te 
Hoogeveen. De deelnemers studeren in een kort 
aantal repetities de muziek in om op de derder 
zondag  november een goed concert te kunnen 
geven. Hierin worden zij begeleid door Roelof 
Bosma in de vorm van groepsrepetities en een 
generale repetitie met het orkest. Met dit concept 
hopen wij een belangrijke bijdrage te leveren aan 
ontwikkeling van amateurtalent in de uitvoerende 
kunst.

Collegium Vocale Drenthe laat zich altijd coachen 
door een zangpedagoog, dit om de kwaliteit te 
verbeteren en te waarborgen dat het steeds een 
concert op niveau kan aanbieden. 

Voor de werving van de deelnemers aan het 
projectkoor is een reclamecampagne opgezet. De 
campagne bestaat uit: werving via fl yers, social 
media, bestaande koren in de provincie. D.m.v. 
persberichten worden oproepen verspreid waarin 
breed de mogelijkheid is geboden om zich aan 
te melden voor het koor. Door de voorspoedige 
respons kunnen we  concluderen dat deze aanpak 
zijn succes kent.

Om voldoende bezoekers te werven voor de 
concertuitvoering zal ook gebruik gemaakt worden 
van persberichten, fl yers, social media en posters. 
Daarnaast hebben de gemeente Hoogeveen en de 
provincie Drenthe hun volledige medewerking al 
toegezegd om ook via de gemeentelijke/provinciale 
kanalen aandacht te besteden aan het concert. 
Jongeren van middelbare scholen en MBO- en 
HBO- scholen worden benaderd via stichting Kunst 
& Cultuur Drenthe. 

Het bedrijfsleven wordt benaderd met een all-in 
arrangement. Jongeren tot de leeftijd van 16 jaar 
hebben gratis toegang tot het concert.

Het projectkoor

PR-campagne

Kijk voor meer info op www.collegiumvocaledrenthe.nl

Dirigent   Roelof Bosma
Begeleiding repeti ti es   Joke Venhuizen

Uitvoering op 10 november 

• CANTATE: MEINE SEEL ERHEBT DEN HERREN BWV 10

• CANTATE 1: WEIHNACHTS-ORATORIUM BWV 248

• DRIE MOTETTEN o.a. BWV 118

INSPIREERT BACH U OOK?   
ZING DAN MEE!

Het bedrijfsleven wordt benaderd met een all-in 
arrangement. Jongeren tot de leeftijd van 16 jaar 
hebben gratis toegang tot het concert.

Het bedrijfsleven wordt benaderd met een all-in 
arrangement. Jongeren tot de leeftijd van 16 jaar 
hebben gratis toegang tot het concert.
arrangement. Jongeren tot de leeftijd van 16 jaar 
hebben gratis toegang tot het concert.
arrangement. Jongeren tot de leeftijd van 16 jaar 

zie bijlage

Financiën
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•    In Hoogeveen wordt bijna geen klassieke muziek meer aangeboden. 
Het Noord Nederlandse Orkest slaat Hoogeveen over omdat er 
te weinig belangstelling is voor een concert in de Tamboer. In 
verhouding teveel zitplaatsen en te duur voor de mensen in onze 
regio. 

•    Andere koren werken hoegenaamd niet meer met een orkest van 
beroepsmusici en beroepssolisten. Onze bewoners horen te weinig 
kwaliteit  in hun eigen stad. 
Hoogeveen heeft door de concerten van Collegium Vocale  Drenthe 
een uitstraling van Hoogeveen naar buiten. Liefhebbers uit heel 
Drenthe komen naar de binnenstad voor het concert. 

•    Collegium Vocale Drenthe timmert aan de weg, ook bij het onderwijs 
en kunstdiciplines, soms met een kunstschilder of dichter.

•    Collegium Vocale Drenthe laat zich altijd scholen door een coach die 
wereldwijde ervaring heeft met toporkesten, dirigenten en koren.

•    Collegium Vocale Drenthe probeert de toegangsprijzen laag te houden 
om toch voor onze mensen in het veengebied kwaliteitsmuziek te 
kunnen aanbieden door mensen uit hun eigen omgeving. 

Waarom belangrijk voor 
Hoogeveen:
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