Mattheus in de Stichtse Vecht

Muzikaal verbindend

Initiatiefnemers:
Elfride Zeldenrust en Robert Hoving
In samenwerking met
Quality in Music

Het gezamenlijk participeren in een muziekstuk werkt verbindend.
Dit is binnen een gemeenschap zoals Stichtse Vecht met 12 afzonderlijke dorpskernen van groot belang.
Door de gezamenlijke repetities en het gemeenschappelijke doel
in de vorm van een jaarlijkse uitvoering van één van de
beroemdste en meest aangrijpende werken van J.S.Bach,
de Matthäus Passion, aan de vooravond van Paaszondag, worden
niet alleen de uitvoerders actief betrokken bij dit project maar
ook de toehoorders, familie, kennissen en muziekliefhebbers uit
de gehele omgeving.
Muziek is een middel om alle lagen van de bevolking met elkaar
te verbinden.
Heel belangrijk in een tijd met steeds minder sociale cohesie.
Voor de zangers, jongens/kinderkoor en musici is gezocht naar
beginnende en gevorderde amateurs enprofessionals, allen
woonachtig in de gemeente Stichtse Vecht.
Deze amateurzangers en musici krijgen aldus de kans om in een
relatief korte tijd bijzonder veel op te steken en te leren van
bewogen professionals voor wie Kunst en Cultuur een zaak is die
de hele gemeenschap aangaat.

voorbereidingen

audities

repetities

concert

Nawoord

Het Begin en de voorbereiding

Elfride Zeldenrust heeft vanuit haar achtergrond als celliste en
vanuit de Stichting Quality in Music ruime ervaring in het organiseren van kwalitief hoogwaardige concerten.
Robert Hoving heeft vanuit zijn ervaring als zangdocent en zijn
bedrijf zingenzo een ruime ervaring in het doceren van amateur
zangers en het coachen van koren.
Zoals het met zoveel goede ideëen gaat werd tijdens een borrel duidelijk dat Elfride en Robert een gezamenlijke visie hadden;
een muziek project maken dat “verbindend” werkt. Niet alleen op
muzik aal maar ook op sociaal en maatschappelijk gebied. Professionals die samen met amateurs werken zullen elk aar inspireren en
motiveren. Er werd gekozen voor de Mattheus Passion van J.S. Bach ,
een pr achtig en insperend werk dat de perfecte mogelijkheid biedt om
zoveel mogelijk mensen te laten participeren.
Na veel vergaderen, plannen, organiseren en subsidies aanvr agen
werd het project steeds meer concreet en realiseerbaar. Er werden
twee vakmensen aangetrokken; Mirjam Rosier en Anne Marie Boeke
voor respectievelijk secretariaat en produktie. Zij waren vanaf het
begin nauw betrokken bij het project.
De website was klaar, de aanmeldingen liepen binnen en het project
kon van start gaan.

De Audities

Samen met Carolyn Watkinson, een mezzo
sopraan uit de gemeente Stichtse Vecht
met een grote staat van dienst in de
zangwereld, neemt Robert Hoving de
`audities`af.
Het doel was iedereen die auditeerde in
ieder geval een vocaal advies mee te geven
en vervolgens te kijken op welke plek
binnen het project ze het beste tot hun
recht konden komen.
Er waren drie opties voor de auditanten
1.
Je wordt meteen aangenomen om in het
koor mee te zingen .
2.
Er is potentie aanwezig om in het koor
mee te zingen.
Daarom bieden we een stage plaats aan
waarin we later in het seizoen bekijken
hoe de vooruitgang is.
3.
We stellen voor dat je alleen koralen van
de Mattheus mee zingt.

Het doel van deze opties was een goed en
realistisch beeld te krijgen van de zanger
en zijn of haar ambities en die naar beste
vermogen binnen het project tot zijn
recht te laten komen.

Zoals zo vaak bij
eerste repetitie
was het een grote
chaos.
Iedereen moest aan
elk aar wennen.
Ook aan de coach
die bij velen nog
onbekend was.
Gekukkig was het
ijs snel gebroken
en konden we al
snel goed gaan
repeteren.
Na de eerste dag
was duidelijk dat er
een groep zeer gemotiveerde zangers
zat.
Maar er was meer
nodig dan dat.
In de loop van de
maanden begon het
koor steeds meer
een eenheid te
worden en werd
ook steeds duidelijker hoe de
zangers de
Mattheus zich
eigen moesten
maken.

Naast het instuderen van
slechts de noten moest er
ook worden
gewerkt aan
interpretatie.

In de pauzes
leerden de
koorleden elk aar kennen
en wisselden ze
hun ervaringen
uit.
Een vriendelijke
Door de muzien ontspannen
k ale strucsfeer was het
tuur te kennen gevolg.
kwam er ruimte Daardoor kon
om de betekenis er op een zatervan de teksten dag in totaal 6
daarin te veruur gerepeteerd
talen.
worden.

Een grote prestatie
voor amateurs.
Na een aantal repetities begonnen de
koorleden steeds
meer een eenheid te
vomen zowel op
muzik aal als vocaal
gebied.
Het harde werken
begon zijn vruchten
af te werpen.
Voor de laatste
repetitie was gekozen
voor de kerk in
Vreeland. Want
daardoor
kreeg je een juiste
indruk wat het zingen in een kerk voor
effect heeft.
Tot dan kenden de
deelnemers alleen de
droge akoestiek van
het Dorpshuis in
Vreeland.

grote concertr atie tijden de repetitie

reacties van de
koorleden na het
concert

“Daarom maak ik hier van de
gelegenheid gebruik om jullie te bedanken voor JULLIE
enorme inzet!
Ik ben zo vrij om het succes dat
we ondergingen met name op
jullie conto te schrijven. “

“Bedankt voor jullie uiterst
deskundige begeleiding.
Met name van Robert heb ik
nu toch wel een pet op die in
hoogte die van onze dirigente
bij de uitvoering benadert,
zoniet overtreft.”

“Het was al met al een groot
feest om mee te doen en dan
met z’n allen zoiets moois ten
gehore te kunnen brengen.
Hulde en dank aan jullie als
organisatie en zeker aan de
dirigente Marion die een mooie
strakke en bezielende “directie”
voerde.”

“Wat heb ik genoten, zowel van
de repetities als de uitvoering!
Met zoveel verschillende
mensen uit de Stichtse Vecht!
Het was echt geweldig, wat
een inzet van allen die er aan
meegewerkt hebben!
We hebben echt een muzikale
band opgebouwd met elkaar! “

kor aalkoor.
Voor zangers die om verschillende redenen niet
konden deelnemen aan
het koor was er een
alternatief.
Deze zangers konden zich
inschrijven voor alleen
de kor alen.
De motivatie was groot
en als het even mogelijk
was werd er aangeschoven bij de repetities van
het andere koor om
zoveel mogelijk ervaring
op te doen.

instrumentalisten
Hoewel de aanmeldingen
voor de audities achter
bleven bij die van de zangers
zijn er wel goede amateur
musici in het orkest
gekomen.
Zij hebben naar vermogen
meegespeeld met de professionals en die hebben weer
genoten van het talent dat
naast hen zat.
De procedure voor de
audities was gelijk aan die
van de zangers .
De instrumentalisten zijn
door twee professionele
coaches begeleid.
Het was een bijzondere ervaring voor de
instrumentalisten als mede
voor de coaches die de
amateur musici
klaarstoomden voor het
grote orkest.

Elfride Zeldenrust (celliste) en Reinette Thiadens (violiste)
nemen de audities af.

a de enorme
inzet van koor
en orkest, die
met de solisten
inmiddels aan
het repeteren zijn, komt
het concert heel dichtbij. Het organisatie team
aangevuld met talloze
vrijwilligers zijn volop
aan het werk om alles
in goede banen te laten
lopen. Voor het publiek
is dit niet zichtbaar en
zo hoort het ook. Want
zo’n project k an alleen
slagen door de inzet van
proffesionals en vrijwilligers voor en achter de
schermen.
Zo is er op de gener ale
repetitie voor alle
koor- en orkestleden een
lunch gemaakt door
vrijwilligers.
Ook de ontvangst en het
het placeren werd door
vrijwilligers gedaan.
Tenslotte werd door de
ehbo/br andweer mensen
de veiligheid gewaaborgd.

N

Het koor en de solisten
stonden klaar en het
concert kon na wat
laatste aanpassingen
beginnen.
De solisten waren
van zo”n hoog niveau
dat ze een grote
inspir atiebron vormden
voor alle deelnemers.
Altijd spannend de eerste
klanken van de Mattheus
Passion als opmaat voor
een drie uur durend
verhaal.
Een muzik aal verhaal dat
door alle deelnemers
ontroerend werd gebr acht.
En naar later bleek diepe
indruk maakte op het
aanwezige publiek.

Graag willen wij iedereen die op welke manier dan ook
betrokken is geweest bij dit unieke project oprecht bedanken!

Efride Zeldenrust en Robert Hoving

Onze Matthäus Passion

Vrijdagmiddag zie ik meester Frits op de markt van Breukelen rondscharrelen.
Het is vast niet de eerste keer, maar vandaag herken ik hem.
De afgelopen periode hebben wij samen met zo’n zeventig andere inwoners uit Stichtse Vecht gewerkt aan
de koorpartijen van de Matthäus Passion.
Zaterdag 4 april is het zover. Samen met een orkest uit de gemeente en zes solisten ging het onder leiding
van dirigente Marion Bluthard gebeuren.
Voor het concert in de Grote Kerk in Loenen was de sfeer al bijzonder.
Niet alleen de uitvoerenden hadden er zin in, ook het publiek was er klaar voor.
Inwoners uit alle hoeken en gaten van de gemeente gingen samen voor een mooie avond.
Toen de eerste noten van het openingskoor de kerk vulden werd duidelijk dat dat ging lukken.
Door de nuchtere interpretatie van Marion Bluthard werd het een uitvoering vol positieve energie. Niet de
lijdensweg stond centraal, maar de verlossing.
De solisten en orkest vulden dit prachtig in. Alles viel op zijn plek.
Het koor steeg door de omstandigheden boven zichzelf uit.
De zon scheen door de kerk en verlichtte het koor.
Toen het laatste ‘rust in vrede, rust zacht’ had geklonken kon je een speld horen vallen.
Na tien seconden ging het dak eraf.
Het applaus maakte duidelijk dat dirigent, solisten, orkest, koor, initiatiefnemers Elfride Zeldenrust en
Robert Hoving en alle mensen achter de schermen trots mochten zijn op het resultaat.
De bezoekers waren trots op hun Matthäus Passion.
Volgende week kom ik vast een van de bezoekers, orkest- of koorleden in Bisonspoor tegen.
Dan geef ik een knipoog of steek ik mijn hand op.
Het zijn, net als meester Frits, bekenden geworden.

Ruud Emous
Breukelen
Bas in het koralenkoor
Matthäus Passion in Stichtse Vecht 2015
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Stichtse Vecht krijgt eigen Matthäus Passion
Robert Hoving,
professioneel zanger
en zangdocent uit
Loenersloot en Elfride
Zeldenrust, professioneel
celliste uit Nieuwersluis,
hebben het initiatief
genomen een Matthäus
Passion te organiseren
voor en door inwoners
van Stichtse Vecht.
Esther Smid
STICHT SE VECHT – “We hopen
dat het een traditie wordt”,
zegt Elfride. “Muziek kan
mensen uit de hele gemeen te met elkaar verbinden, van
Oud-Zuilen tot Nigtevecht.”
Karlijn van Doorninck zit te
wachten in het Dorpshuis in
Vreeland; ze gaat zo auditie
doen. “Ik ben niet zenuw achtig hoor, ik ken Robert
al jaren van zangles.” In middels hebben 45 mensen
uit alle kernen van Stichtse
Vecht zich aangemeld. Nog
niet eerder werd Bachs be roemdste meesterwerk over
het lijdens- en sterfverhaal
van Jezus, uitgevoerd door
inwoners uit één gemeente.
Elfride Zeldenrust: “Het
project zal de sociale en
muzikale samenhang in
Stichtse Vecht enorm sti muleren. Het bijzondere van
dit project is ook de mix van
amateurs en professionals,
allemaal woonachtig in de
gemeente Stichtse Vecht!
Het koor bestaat waarschijn -

lijk grotendeels uit ama
teurs, maar in het orkest zal
de verdeling ﬁfty-ﬁfty zijn.
Die kruisbestuiving tussen
professionals en amateurs
is heel bijzonder; ze zullen
elkaar inspireren en stimu
leren.”
Robert Hoving heeft zelf al
een keer of zes een uitvoe
ring van de Matthäus Pas

-

-

‘ZANGKOREN KUNNEN
HET CEMENT ZIJN
VAN DE
GEMEENSCHAP’
sion gezien. “Hoewel ik niet
gelovig ben, doet het verhaal
van iemand die zich opoffert
voor een betere wereld me
heel veel. Ik vind dat Bach
het lijden en de vertwijfeling
prachtig in de muziek heeft
vormgegeven. Tegelijkertijd
voel je door de keuze van de
instrumenten zoals de hobo
ook hoop.”
Muziek is universeel
Elfride Zeldenrust: “Er is
De audities voor de ‘Stichtse Vechtse’ Matthäus Passion zijn begonnen.
Foto Esther Smid
plek voor iedereen, tenzij
je echt helemaal niet kunt
zingen natuurlijk. We zijn
niet op zoek naar de mooi ste stemmen, maar naar en - de iets eenvoudiger tussen - Hoving. “Muziek doet niet
thousiaste mensen die iets
stukken. De solisten zijn na - aan eilandjes of status. Mu - De volgende auditieronde voor vocalisten is op 10
oktober, voor instrumentalisten op 24 en 31 oktober.
met muziek en zang heb - tuurlijk wel vakmensen; we
ziek is een middel om alle
Deelnemers aan het koor repeteren op acht zaterdagen
willen iets neerzetten van
ben. Mensen met ervaring
lagen van de bevolking met
goed niveau.”
komen in het koor, mensen
elkaar te verbinden. Heel be - in het Dorpshuis in Vreeland. Aan deelname zijn kosten
“Mensen die de techniek
met iets minder ervaring
langrijk in deze tijd waarin
en locatie. De maandelijkse repetities starten op 11
niet perfect beheersen, kun - iedereen het zelf maar moet
bieden we een stageplaats
uitzoeken en er steeds min - oktober. Op zaterdagavond 4 april 2015 wordt de Mat
nen heel muzikaal zijn en
aan. We bekijken tijdens de
thäus
Passion
uitgevoerd
in
de
Grote
Kerk
in
Loenen
der cohesie is. Zangkoren
de emotie van de muziek
repetities welke delen zij
aan de Vecht. Voor meer informatie, kaarten en online
kunnen het cement zijn van
misschien wel uitstekend
mee kunnen zingen. Ook
aanmelden: www.mattheusindestichtsevecht.nl
de gemeenschap.”
overbrengen”, zegt Robert
kunnen zij meedoen aan

Publicatie Gooi en Eemlander 24-3-2015

VREELAND - Het is bijna Pasen en dat betekent dat er in het Gooi weer verschillende uitvoeringen van Bachs beroemde Matthäus Passion te beluisteren zijn. In Stichtse Vecht houdt de stichting ’Quality in Music’ een Matthäus Passion in
de Grote Kerk van Loenen aan de Vecht met amateurzangers en muzikanten uit eigen gemeente.
Door Robin Bourguignon - 24-3-2015, 14:00 (Update 24-3-2015, 17:04)
Een prachtig initiatief, maar gaat het met deze groep lukken om dit complexe en bombastische stuk op 4 april tot een
goed einde te brengen?
Er klinkt muziek in het Dorpshuis in Vreeland. Het grote koor repeteert daar voor het eerst samen met het koraalkoor.
Ze zijn beiden speciaal voor de Matthäus Passion opgericht en bestaan uit gewone mensen uit de regio. Van de bakkersvrouw van Kockengen tot de barones van slot Gunterstein in Breukelen. Onder leiding van de strenge, maar geduldige
dirigent Marion Bluthard, dirigent van koor en orkest van Toonkunst Bussum, worden vandaag de laatste kreukels gladgestreken en oefenen de koren vooral de lastige stukken van Bachs bijna drie uur durende compositie over het lijdensen sterfverhaal van Jezus.
Volgens Elfride Zeldenrust (66) uit Loenen, initiatiefnemer van de lokale passie-uitvoering, hebben veel mensen uit
de koren en het orkest nooit eerder opgetreden en kunnen ze bovendien ook geen muziekschrift lezen. ,,Zij oefenen
door eerst naar opnames te luisteren. Ze doen dus alles op gehoor. We zijn in augustus begonnen met repeteren. Robert
Hoving, een bekend zangleraar uit de omgeving, heeft alles ingestudeerd met de koren. Er waren een hoop mensen van
buitenaf die dachten dat het zou mislukken, omdat we met zoveel amateurs werken. Maar het gaat hartstikke goed.’’
Naast een leuke avond met mooie muziek en een verhaal dat oproept tot bezinning, heeft de Matthäus Passion nog meer
te bieden aan de inwoners van Stichtse Vecht: ,,Het is ook bedoeld om mensen uit de verschillende dorpen tot elkaar
te brengen zodat we een eenheid worden. Het gaat er niet zozeer om dat je fantastisch kan zingen, maar vooral dat je
meedoet.’’
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