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Workshops Programma:  

13.00 Ontvangst en inleiding in Bergkerk 

13.45 Wandelen naar Kunstcircuit 

14.00 Workshops in stemgroepen 

15.15 Terugwandelen naar Bergkerk, koffie en thee 

16.00 Samenvoegen stemgroepen 

16.45 Uitvoering voor publiek 

17.15 Gezellige afsluiting met een drankje 

 

 

Workshops inhoud: 

Matthäus Passion:  

Openingskoor: Kommt ihr Töchter (koor 2 door DVE, jongenskoor door DVE-sopranen) 

Koraal: Herzliebster Jesu 

Koraal: O Haupt voll Blut und Wunden 

 

Johannes Passion: 

Slot deel: Ach Herr, lass dein lieb Engelein 

 

Hohe Messe: 

Slotdeel: Dona nobis pacem  

 

 

 









































(NBA 40)

120

114



23

18

5(12)













 
 

 

Vriend van DVE worden? 
 
Steun het Deventer Vocaal Ensemble en help ons onze uitvoeringen mogelijk te maken. U 
bent al vriend van het DVE voor € 30,- per jaar! Maar u kunt er ook voor kiezen iedere 
maand een bedrag van bijvoorbeeld € 5,- te doneren. 
 

Voor uw bijdrage krijgt u ook iets terug: 
• Per concert 2 kaarten voor gereserveerde plaatsen tegen gereduceerd tarief; 

• Kaarten bestellen een week voor de officiële voorverkoop start; 

• 3-4 nieuwsbrieven per jaar. 
 

 
Aanhef: Dhr /Mw*  

 

Voorletters: ……………………..… Achternaam: ……..……………………………………………………… 

  

Straat en huisnummer: ……………………………………………………………………………….………..… 

 

Postcode: .……………….…………  Plaatsnaam: ……………………………………………………………… 

 

Telefoon /mobiel: ………………………….………………………………………………………………..……… 

 

E-mailadres: ………………………………………..…………………………………………………..…………….. 

 

Uw gift:  € ……………………..  per maand / jaar*  (minimaal € 30 per jaar) 

 
Wel /geen *  automatische incasso  
Mogen wij het bedrag dat u wilt doneren automatisch van uw rekening afschrijven? Dit bespaart tijd en kosten. 
 
IBAN bankrekeningnummer (bij automatische incasso): 
 
…………………………………….……………………………………………………………………………………..….. 

 

Handtekening: …………………………………………………………………………………………..……….….. 

 
* Doorhalen wat niet van toepassing is



 
 

 

Agenda DVE 2023 

- 12 maart optreden in samenwerking met INTRODANS, in het kader van 
Deventer Open Podium in de Deventer Schouwburg. 

 
- 18 maart zangworkshops voor geïnteresseerden, bestaande uit 

stemoefeningen en instuderen van zang, met o.a. delen van de MP en 
andere muziek die daarbij aansluit. Leiding : Jan Kleinbussink, Klaas Stok 
en Elske te Lindert. 

 
- 5,6,7 april optreden in de Bergkerk als koor 1 bij de Matthäus Passion van de Stichting 

Matthäus Passion Bergkerk Deventer. 
 
- 17 en 18 juni Dido & Aeneas van Henry Purcell, in samenwerking met het Deventer 

Kamerorkest waarmee wij 50 jaar geleden als één ensemble zijn opgericht. 
 
- 29 oktober,  Vesperdienst in de walburgiskerk in Zutphen. 
 
- 25 november sluiten we ons jubileumjaar af met het grootse werk van J.S. Bach, de Hohe 

Messe. 
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