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Ars Choralis Coeln • ‘Echoes from the Middle Ages’

Workshop en concert
Deze workshop nodigt u uit kennis te maken met liedgoed uit de late middeleeuwen in Nederduitse taal. 
Tijdens de workshop worden liederen uit het liedboek van Anna von Köln uit de Moderne Devotie (rond 
1500) ingestudeerd. Anna von Köln behoorde vermoedelijk tot een groep Niederrheinische begijnen uit de 
omgeving van Keulen. Het liedboek was bedoeld voor  privé-devotie, en bevat liederen in de Middelneder-
landse en Nederduitse taal.
Daardoor zullen de deelnemers aan de workshop veel plezier aan de woordkeuze en uitspraak beleven, die 
tegelijkertijd herkenbaar en bevreemdend is. Het repertoire - waaronder het titellied - was vaak gebaseerd 
op wereldlijke liederen. Naast de volksere melodieën, wordt ook het liturgische repertoire onderzocht 
waarin de gregoriaanse stijl behouden is. 
 Tijdens de workshop wordt gezocht naar een homogene samenklank. Daarbij wordt een muzikale 
dialoog tussen de (groepen) zangers toegepast. De ingestudeerde liederen worden een week later met Ars 
Choralis Coeln tijdens de concerten uitgevoerd. Deelname aan het concert is optioneel.
Tijdens de workshop, verzorgd door Cora Schmeiser en op de concertdagen door Maria Jonas, wordt ook 
een korte lezing gehouden over het liedboek van Anna von Köln en de tijd van de Moderne Devotie.

Deelname 
Iedereen die van zingen houdt en nieuwsgierig is naar deze muziek is welkom!
We werken in grote ruimtes, met goede ventilatie, houden regelmatig pauzes en respecteren de 
COVID-19 voorschriften. Twee weken vooraf volgt een update met de precieze invulling en de transkripties 
en audiofiles voor de workshop.

Wanneer en waar:  
Workshop(s)  Zaterdag 27 maart 2021 11.00-16.00 uur, Goethe-Institut, Rotterdam
  Bij meer dan 8 aanmeldingen wordt de groep gesplitst.
Concerten:  Vrijdag 9 april 2021  19:00 en 21:00 uur Pelgrimvaderskerk, Rotterdam, De Doelen
  Zaterdag 10 april 2021 19:00 uur Jacobskerk Winterswijk 
  Zondag 11 april 2021  17:00 uur n.n., Coesfeld
Kosten:   € 65 p.p. (incl. concertticket)  betalen bij deelname
Aanmelden: workshop@voxinterna.org 
    
              Met dank aan Kim Zieschang van de bibliotheek van het Goethe-Institut.
      


