
Stichting 
Thurkowfonds

Dit concert is mede mogelijk 
gemaakt door: 

Word vriend & draag bij aan onze 
huisstijlupdate
Draagt u Domestica Rotterdam een warm hart 

toe? U kunt ons steunen door vriend te worden. 

De bijdrages vanaf € 25,- gaan wij dit jaar 

besteden aan de update van onze huisstijl. Na 

20 jaar is het namelijk nodig ons drukwerk en de 

website (technisch) te vernieuwen, waarbij wij

uw financiële steun kunnen gebruiken. 

Meer informatie en aanmelden via: 
www.domesticarotterdam.nl/steun-ons

Een nieuwe serie verhalende concerten in de 

Laurenskerk is in de maak! Verborgen verhalen uit 

de Nederlandse (en Rotterdamse) geschiedenis 

gaan hierin een rol spelen, vanuit verschillende 

perspectieven belicht. Alle verschillende 

stemmen gaan we als een fuga door de muziek 

verweven. Verteller Elena Peeters is in ieder 

geval van de partij. Ook zal de samenwerking 

met Codarts en het Prinses Christina Concours 

voortgezet worden.

Zet de volgende data in 2020 alvast met 

potlood in de agenda: zaterdag 6 juni, zondag 6 

september en woensdag 11 november. In maart 

zullen we de data en tijden definitief bevestigen 

via onze website en Social Media.

Nieuwsbrief 
Als eerste op de hoogte van de definitieve 

concertdata? Schrijf u in voor de nieuwsbrief via 

onze website domesticarotterdam.nl

VERBORGEN VERHALEN 2020-2021

Deze serie is een coproductie met de 
Laurenskerk Rotterdam

Contact
Fien Duijnmayer, zakelijk leider, 

T. 06 12718635   /   fien@domesticarotterdam.nl   /   

facebook.com/Domestica010   /   twitter.com/Domestica010

Maria
Woensdag 29 januari 2020
20.30 – 21.45 uur

 Laurenskerk Rotterdam

U bent van harte uitgenodigd om na 

afloop een drankje met de musici te 

nuttigen. 

De Heilige Maagd Maria inspireerde tot 
talloze kunstuitingen. Geen vrouw is zo 
vaak bezongen als zij. Kristin Van Der 
Voort vertelt Maria’s verhaal. 

Over de sabbat, haar zoon, de 
geruchten, de kruisiging... niet zoals in 
de bijbel, maar hoe zij dit alles ervaren 
heeft.



Kristin Van Der Voort studeerde Theater en Film aan 
de Universiteit Antwerpen. Ze werkte als dramaturg 
en regieassistent bij Het Toneelhuis, De Koe en FC 
Bergman, regisseerde jeugdtheater en doceerde aan 
de Academie Beeldende Kunsten Mol. Afgelopen jaren 
werkte ze vanuit Londen en vervolgde een opleiding in 
de ‘Meisner Technique’ aan de Actors Temple. Terug 
in België werkt ze momenteel als dramadocent, geeft 
Meisner workshops en speelt/regisseert op diverse 
plekken. Kristin vond voor haar verhaal inspiratie in het 
boek Het Testament van Maria van Colm Tóibín.

De Laurenscantorij is geworteld in het hart van Rotterdam, de Laurenskerk. Gretig en ambitieus 
zingt het semiprofessionele gezelschap koormuziek uit alle stijlperiodes, niet alleen in de 
Laurenskerk, maar ook ver daarbuiten. De getalenteerde leden, waaronder veel jonge zangers, staan 
onder leiding van Wiecher Mandemaker.  Elke maand verzorgt de Laurenscantorij een cantatedienst 
in de Laurenskerk. Eens per jaar voert het koor in de kerkdienst de Matthäus-Passion uit, zoals ooit 
in Bachs Thomaskirche. De Laurenscantorij verleent ook regelmatig medewerking aan producties 
van professionele orkesten in Nederland en daarbuiten, zoals het Koninklijk Concertgebouworkest 
en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Verder stimuleert het koor de ontwikkeling van nieuwe 
koormuziek. Via YouTube en Radio 4 zijn concerten van de Laurenscantorij te beluisteren. 

Wiecher Mandemaker is dirigent en artistiek leider van het Rotterdam Symphony Chorus, het 
Laurens Collegium Rotterdam en de Laurenscantorij. Hij is als hoofdvakdocent koordirectie 
verbonden aan zowel Codarts in Rotterdam als het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 
Mandemakers repertoire strekt zich uit van de renaissance tot heden. In zijn muzikale praktijk is een 
belangrijke rol weggelegd voor de koormuziek van J.S. Bach. Het Agnus Dei van Samuel Barber dat 
het Rotterdam Symphony Chorus zong onder zijn leiding is een internationale hit geworden op 
Youtube. Verder staat Engelse koorliteratuur regelmatig op zijn lessenaar. 

 Domestica Rotterdam bestaat uit musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder 
de artistieke leiding van Wim Steinmann. Heel seizoen 2019-2020 stelt Domestica muziek en 
verhalen van vrouwen centraal. Compositiestudent aan Codarts Yi-Luen Hung schreef speciaal 
voor dit concert A Conversation within Herself.

Regie, vertelling en tekst
Geluid
Lichtregie

Domestica Rotterdam
Dirigent
Viool

Altviool 
Cello
Contrabas
Klavecimbel

Laurenscantorij
Dirigent
Solisten

ProgrammaBiografieën

Anton Bruckner (1824 - 1896) Ave Maria

Nicolas Gombert (c. 1495 - c. 1560) Ave Maria

Heinrich Biber (1644 - 1704)
Rosenkranzsonate nr. 1 in d (Annunciatie). 
Preludium - Aria, variatio - Finale

Antonio Vivaldi (1678 - 1741) 
Concert voor viool en twee orkesten in D, 
RV 582 (Per la santissima assunzione di 
Maria Vergine). Allegro - Grave - Allegro

Yi-Luen Hung A Conversation within Herself

Jacob Obrecht (c. 1457 - 1505) Salve Regina

Francis Poulenc (1899 - 1963) Salve Regina (1941)

Isabella Leonarda (1620-1704)

Triosonate opus 16 nr. 5 in a  ‘Beatissima 
Vergine’. Adagio - Prestissimo - Adagio - 
Presto - Adagio - Presto - Adagio - Presto

Antonio Vivaldi (1678 - 1741)

Magnificat   RV 610

Magnificat - Et exultavit - Et misericordia 

- Fecit potentiam - Deposuit - Esurientes - 

Suscepit Israel - Sicut locutus est - Gloria

Kristin Van Der Voort
Marcel Brand
Paul van Laak

Wim Steinmann
Laurens van Vliet, Marie-José Schrijner, Annerien Stuker, 
Eefje Habraken en Melanie Broers
Veronika Lenartova, Francis Saunders
Eelco Beinema
Harke Wiersma
Jan Willem Nelleke

Wiecher Mandemaker
Martha Bosch (sopraan), Annette Vermeulen (alt), Arco 
Mandemaker (tenor) en Wiecher Mandemaker (bas)
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