
DRENTS VOCAAL ENSEMBLE
kamerkoor

onder leiding van Viola Land
Ben jij een enthousiaste zanger(es)?  

Wil je zingen in een kamerkoor? 
Met repertoire ‘van middeleeuws tot modern’?

In een prettige sfeer werken aan de muziek?

Kom dan vrijblijvend een paar keer luisteren 
en/of meezingen. Je bent van harte welkom!

Repetities woensdagavond 19.45 - 21.45 uur

dorpskerk  brink 8  9461 as gieten 
www.drentsvocaal.nl    fb.me/drentsvocaal



Wij stellen het zeer op prijs als 
u deze flyer wilt doorgeven aan 
geïnteresseerde zangers. 
secretariaat@drentsvocaal.nl

www.drentsvocaal.nl 
fb.me/drentsvocaal

Koor, repertoire en dirigent
Gemengd kamerkoor Het Drents 
Vocaal Ensemble oefent in Gieten. 
Leden komen uit de wijde regio. 
Wij streven naar een bezetting van 
ongeveer 25 leden verdeeld over 
vier stemgroepen en geven één of 
twee keer per jaar een concert. 

Repertoire Wij zingen kerkelijke 
en wereldlijke, doorgaans a capella 
muziek vanaf de vroege middeleeu-
wen tot nu, van bekende en minder 
bekende componisten. ‘Van mid-
deleeuws tot modern’. 

Dirigent Het koor staat sinds 1 ja-
nuari 2022 onder leiding van Viola 
Land (1981). Zij werd geboren op 
de Krim, in de toenmalige Sovjet-
Unie. Zij studeerde piano, zang en  
koordirectie in Oekraïne en Rus-
land. Zij was o.a. concertmeester 
en concertpianiste aan het Staats 
Muziektheater op de Krim. 
Zij heeft ruime ervaring met het 
leiden van koren. In 2012 kwam zij 
naar Nederland, waar zij haar mu-
zikale activiteiten voortzette.

Repetities De muziek wordt op 
de repetities zo nodig gestudeerd, 
maar van de leden wordt ook thuis-
studie verwacht zodat op de oefe-
navond de nadruk meer op koor-
klank en muziek maken kan liggen. 
Noten lezen is niet noodzakelijk, 
wel fijn als je het kunt. 

Belangstelling? Neem contact op! 
Meedraaien in ons koor vraagt een 
geoefende stem of de bereidheid 
daaraan te werken. Er is ruimte 
om op proef mee te draaien. Na 
een stemtest ben je aspirant-lid en 
nemen we van beide kanten twee 
maanden de tijd om te bepalen of 
het koor past bij jou en jij bij het 
koor. Pas daarna word je definitief 
lid. In die maanden betaal je de 
helft van de €30,00 contributie per 
maand.

Dirigent Viola Land 
Foto koor voorzijde: Anne Marie Oomkes


