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Programma Voorwoord
Lief publiek,

Wat een arme, schrale tijden hebben wij gekend! Wij, 
studenten, die ons onderwijs via de beeldbuis moesten 
consumeren. Wij, koorzangers, die zo lang moesten 
smachten naar het moment dat wij eindelijk weer met 
z’n allen konden zingen. Wij, Amsterdammers, die onze 
stad stil en ontoegankelijk zagen worden… u en wij, alle-
maal hebben wij arme, schrale tijden gekend.

Maar nu! Nu is het eindelijk zover: het Studentenkoor 
Amsterdam zingt weer. Voor veel leden is het oude, 
vertrouwde SKA-gevoel weer helemaal terug, inclusief 
te lange ALV’s, te vroeg ingezette kerstliedjes en 
plagerijen tussen de stemgroepen. Voor nog meer 
leden is dit echter hun eerste (échte) SKA-concert - een 
bijzonder moment. Ook voor onze dirigent, Fiona, is dit 
haar officiële debuut. Spannend en leuk voor het hele 
koor!

‘Rejoice’, oftewel ‘verheugt u’, is daarom de titel van 
ons concert. Samen met u vieren wij de muziek en het 
leven, en kijken wij vooruit naar de rijke muzikale tijden 
die voor ons liggen. Want zingen zullen wij! Na het 
programma met orgel dat wij vanavond vol trots ten 
gehore brengen, is de volgende halte het Requiem van 
Mozart. Een nieuwe uitdaging voor ons jonge, bruisen-
de, groeiende koor.

Fijn dat u er bent; geniet van de muziek.

Liefs, het SKA-bestuur

http://www.studentenkooramsterdam.nl/contact/


Eindelijk zal het Studentenkoor Amsterdam (SKA) 
weer zingen! Het SKA brengt u vanavond een 

gevarieerd muzikaal programma ten gehore onder 
leiding van Fiona Ellis. We nemen u aan de hand 

van muziek van o.a. Vaughan Williams, David Lang 
en Benjamin Britten, mee in de emoties die we de 

afgelopen twee jaar hebben ervaren, van verwarring 
en verdriet naar hoop en vreugde om weer samen 

te zingen. We vieren dat we hier weer mogen staan, 
viert u met ons mee?

& REPERTOIRE 
                  COMPONISTEN

DOOR MEREDITH DAENEN
Philip Glass

De Amerikaanse Philip Glass (1937) werd in de jaren zeventig 
wereldberoemd met zijn minimalistische muziek. Hij heeft meerdere 
opera’s, symfonieën en concerto’s op zijn naam staan, maar is bij het 
grote publiek vooral bekend door zijn filmmuziek voor o.a. The Hours. 
Glass beschrijft zichzelf als componist van “muziek met repetitieve 
structuren”. Deze herhalingen zijn ook te horen in Satyagraha, een 
opera die losjes gebaseerd is op het leven van Mahatma Gandhi en zijn 
geweldloze protest. De term is een samentrekking van satya (Sanskriet 
voor “waarheid”) en Agraha (Sanskriet voor “vasthouden aan”). De 
muziek van Act 3 - Conclusion is bewerkt voor een orgelsolo door 
Michael Riseman en Donald Joyce.

DOOR MO TELLEGEN
David Lang

David Lang (1957) is een van de meest opgevoerde componisten uit 
Amerika en is tevens muziekpedagoog. Hij geeft sinds 2008 les aan 
Yale University. In 2008 nam Lang de Pulitzerprijs voor muziek in 
ontvangst voor zijn werk The Little Match Girl Passion dat hij het jaar 
daarvoor had geschreven. Lang componeert zowel vocale muziek als 
muziek voor instrumenten, van orgel tot orkest en van solist tot koor. 
In 2005 werd het stuk again (after ecclesiastes), gecomponeerd voor 
gemengd koor, voor het eerst opgevoerd.



DOOR JASON HILLEBRANDT
Benjamin Britten

Benjamin Britten (1913-1976) is zonder twijfel de bekendste Engelse 
componist van zijn generatie. Hij staat vooral bekend om zijn vocale 
werken: opera’s (zoals zijn doorbraak Peter Grimes uit 1945), cantates 
(zoals het War Requiem uit 1961) en vele werken voor tenor en piano, 
veelal geschreven voor zijn muzikale én romantische partner, Sir Peter 
Pears. Rejoice in the Lamb (1943) is een iets minder bekende cantate 
voor koor en orgel. Voor de tekst baseerde Britten zich op Jubilate 
Agno, een achttiende-eeuws gedicht dat pas in 1939 werd ontdekt 
in een privé-bibliotheek. Dichter Christopher Smart schreef het in 
een dolhuis, waar hij waarschijnlijk via een door zijn schoonvader 
bekokstooft complot terecht was gekomen. De tekst beschrijft hoe 
allerlei doodgewone organismen en zaken - katten, muizen, bloemen, 
muziekinstrumenten en zelfs het alfabet – God aanbidden of zijn 
heerlijkheid uitdrukken. Britten geeft elk deze zaken een heel eigen 
muzikaal karakter.

DOOR ZITA MEES
Johannes Brahms

Johannes Brahms (1833-1897) componeerde Geistliches Lied in het 
voorjaar van 1856 in het kader van een briefwisseling met de violist 
Joseph Joachim. Het stuk is gepubliceerd in 1864 en de tekst is van de 
zeventiende eeuwse Duitse schrijver Paul Flemming. Brahms zelf was 
niet tevreden met deze dubbele canon, waarbij de tenoren de sopranen 
imiteren en vervolgens de bassen de alten. Daarbij ligt in de eerste en 
derde strofe de nadruk op ‘Sei stille!’ en ‘Steh feste!’, vertaald als ‘wees 
gerust’ en ‘sta stevig’. Men vermoedt dat dit is geadresseerd aan Clara 
Schumann, de vrouw van Robert Schumann. Robert Schumann was op 
dat moment stervende. De precieze verhouding tussen Brahms en Clara 
Schumann is niet geheel duidelijk, maar het is met zekerheid te stellen 
dat Brahms in ieder geval verliefd was op Clara.

DOOR MEREDITH DAENEN
Edward Elgar

De Britse componist, arrangeur en dirigent Edward William Elgar 
(1857-1934), groeide op in een muzikaal gezin waar hij viool, altviool en 
orgel leerde spelen. Het werk van deze autodidact componist wordt 
tot de late Romantiek gerekend, met als bekendste stuk Enigma 
Variations (1899). Elgar was een groot puzzelfan en heeft in dit stuk een 
muziektheoretisch raadsel verwerkt dat tot op de dag van vandaag 
nog niet is opgelost. Het stuk dat wij opvoeren, Ave Maria, heeft 
Elgar opgedragen aan zijn vrouw. Hij gebruikte lyrische melodieën en 
intense begeleiding om het spectrum van emoties achter het gebed te 
weerspiegelen.

DOOR ZITA MEES
Vaughan Williams

Ralph Vaughan Williams (1872-1958) was een veelzijdig componist; 
zijn repertoire bestaat uit opera’s, balletten, kamermuziek, negen 
symfonieën en koormuziek. Hij liet zich inspireren door Engelse 
volksmuziek en muziek uit het Tudor-tijdperk (1440- ca. 1660). Vaughan 
Williams behoort tot de top van de twintigste eeuwse, Engelse 
componisten en heeft een indrukwekkend lange staat van dienst.
Vaughan Williams was dan niet gelovig, hij componeerde echter vele 
werken op Bijbelse teksten. Zo ook O Clap Your Hands (1920) met 
tekst uit psalm 47 en O Taste and See (1953) met tekst uit psalm 34. 
Deze laatste is voor het eerst uitgevoerd bij de kroning van koningin 
Elizabeth II in 1953 en is meer ingetogen van aard dan het uitbundige 
O Clap Your Hands.



Studentenkoor
Amsterdam
Het Studentenkoor Amsterdam is een oratoriumkoor 
van ongeveer 80 (oud-)studenten uit Amsterdam. Al 
sinds 1987 voert het koor meerdere projecten per jaar 
uit. Soms is het een verzameling van kleinere stukken, 
zoals bij dit concert het geval is, en regelmatig zingt het 
koor ook grotere werken met orkestbegeleiding. 

Ook doet het SKA vaak bijprojecten, waarvoor ze mee-
zingen voor projecten van andere koren en orkesten of 
optreden om bij te dragen aan een goed doel.
Voor dit eerste project van het 35e lustrumjaar van het 
SKA is het koor wekelijks bij elkaar gekomen op haar 
vertrouwde repetitielocatie bij het cultureel studen-
tencentrum Amsterdam (CREA). Naast het maken van 
prachtige muziek draait het SKA ook om connectie en 
vriendschap tussen de leden, en na anderhalf jaar 
waarin samen zingen vrijwel onmogelijk was omarmde 
het koor deze kans om weer samen te repeteren dan 
ook volledig. We hopen deze vreugde in het concert aan 
u over te dragen, volledig in lijn met ons thema: rejoice! 

DOOR SOFIA D’ARCIO

http://www.studentenkooramsterdam.nl
http://www.studentenkooramsterdam.nl


LIEDTEKSTEN 
vertalingen door Thomas Batelaan, 

Kevin Hoogeveen en Karen van der Ploeg.

People come and people go - 
the earth goes on and on

the sun rises, the sun sets -
it rushes to where it rises again

the wind blows round, round and round - 
it stops, it blows again

all the rivers run to the sea, but the sea is 
never full - 

from where the rivers run they run again

these things make me so tired -
I can’t speak, I can’t see, I can’t hear

what happened before will happen again
I forgot it all before.

I will forget it all again.

O taste and see how gracious the Lord is: 
blest is the man that trusteth in him.

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,

Benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui Jesus

Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Mensen komen en mensen gaan -
de aarde draait door 
en de zon blijft opkomen en gaat weer onder -
het haast zich naar waar hij weer zal herrijzen.

de wind waait rond, rond en rond -
hij stopt, hij waait weer

alle rivieren stromen naar de zee, maar de zee 
is nooit vol - 
vanuit waar de rivieren stromen, stromen zij weer

deze dingen maken me zo moe -
ik kan niet praten, ik kan niet zien, ik kan niet horen

wat hiervoor is gebeurd zal weer gebeuren
ik ben het allemaal al eens vergeten
ik zal het allemaal weer vergeten

Proef en geniet de goedheid van de heer, 
gelukkig de mens die bij Hem schuilt.

Wees gegroet, Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,
Bid voor ons, zondaars,
Nu en in het uur van onze dood.
Amen.

DAVID LANG
again (after ecclesiastes)

RALPH VAUGHAN WILLIAMS
o taste and see

EDWARD WILLIAM ELGAR
ave maria

Chorus
Rejoice in God, O ye Tongues; give the glory 

to the Lord, and the Lamb.
Nations, and languages, and every Creature 

in which is the breath of Life.
Let man and beast appear before him, and 

magnify his name together.
Let Nimrod, the mighty hunter, bind a 

Leopard to the altar and consecrate his spear 
to the Lord.

Let Ishmail dedicate a Tyger, and give praise 
for the liberty in which the Lord has let him 

at large.
Let Balaam appear with an Ass, and bless 

the Lord his people and his creatures for a 
reward eternal.

Let Daniel come forth with a Lion, and praise 
God with all his might through faith in Christ 

Jesus.
Let Ithamar minister with a Chamois, and 
bless the name of Him that cloatheth the 

naked.
Let Jakim with the Satyr bless God in the 

dance.
Let David bless with the Bear — The 

beginning of victory to the Lord — to the Lord 
the perfection of excellence. Hallelujah from 

the heart of God, and from the hand of the 
artist inimitable, and from the echo of the 

heavenly harp in sweetness magnifical and 
mighty.

Treble solo
For I will consider my cat Jeoffry.

For he is the servant of the Living God, duly 
and daily serving him.

For at the first glance of the glory of God in 
the East he worships in his way.

For this is done by wreathing his body seven 
times round with elegant quickness.

Koor
Verblijd u in God, o gij Tongen;
Geef hulde aan de Heer, en het Lam.
Volken, en talen, en elk Schepsel waarin de 
adem des Levens is.
Laat mens en dier voor hem verschijnen, en 
tezamen zijn naam verheffen.
Laat Nimrod de machtige jager een luipaard 
aan het altaar binden en zijn speer aan de Heer 
wijden.
Laat Ismaël een Tijger opdragen, en op vrije 
voeten lof brengen aan de vrijheid waarin de 
Heer hem heeft gesteld.
Laat Bileam met een ezel verschijnen, en de 
Heer zijn volk zegenen en zijn schepsels voor 
een eeuwige beloning.
Laat Daniël voortkomen met een Leeuw, en 
God met al zijn macht prijzen door het geloof in 
Christus Jezus.
Laat Ithamar dienen met een berggeit, en 
zegenen de naam van Hem die de naakten 
kleedt.
Laat Jakim met de Satyr God zegenen in de 
dans.
Laat David zegenen met de Beer — het begin van 
de zege voor God — aan de Heer de voltooiing 
van uitzonderlijkheid.
Halleluja uit het hart van God, en uit de hand 
van de kunstenaar ongenaakbaar, en uit de echo 
van de hemelse harp in zoetheid luisterrijk en 
machtig.

Sopraan solo
Want ik zal mijn kat Godfried beschouwen.
Want hij is de dienaar van de Levende God, die 
Hem dra en daags dient.
Want bij de eerste glinstering van Gods glorie in 
het Oosten aanbidt hij Hem op zijn eigen manier.
Want dit gebeurt door zijn lichaam zevenmaal 
rond te vlechten, sierlijk en schielijk.

BENJAMIN BRITTEN
rejoice in the lamb



For he knows that God is his Saviour.
For God has bless’d him in the variety of his 

movements.
For there is nothing sweeterv than his peace 

when at rest.
For I am possessed of a cat, surpassing in 

beauty, from whom I take occasion to bless 
Almighty God.

Alto solo
For the Mouse is a creature of great personal 

valour.
For this is a true case: Cat takes female 
mouse; male mouse will not depart, but 

stands threat’ning and daring. If you will let 
her go, I will engage you, as prodigious a 

creature as you are.
For the Mouse is a creature of great personal 

valour.
For the Mouse is of an hospitable 

disposition.

Tenor solo
For the flowers are great blessings.

For the flowers have their angels even the 
words of God’s Creation.

For the flower glorifies God and the root 
parries the adversary.

For there is a language of flowers.
For the flowers are peculiarly 

the poetry of Christ.

Chorus
For I am under the same accusation with my 

Saviour, for they said, he is besides himself.
For the officers of the peace are at variance 

with me, and the watchman smites me 
with his staff.

For Silly fellow! Silly fellow! is against me, and 
belongeth neither to me nor to my family.

Want hij weet dat God zijn Heiland is.
Want God heeft hem zijn bewegingen 
gezegend met verscheidenheid.
Want er is niets zoeter dan zijn vrede als hij 
kalm is.
Want ik ben in de ban van een kat, 
overtreffend schoon, die mij in staat stelt God 
Almachtig te zegenen.

Alt solo
Want de muis is een schepsel van grote 
persoonlijke moed.
Want dit is een waar verhaal: Kat neemt 
vrouwtjesmuis; mannetjesmuis wil niet 
heengaan, maar blijft staan, dreigend en 
dapper. Als gij haar niet laat gaan, zal ik de 
strijd met u aanbinden, hoe wonderbaarlijk gij 
ook zijt als schepsel.
Want de muis is een schepsel van grote 
persoonlijke moed. 
Want de muis is van een hartelijke aard.

Tenor solo
Want de bloemen zijn grootse zegeningen.
Want de bloemen hebben engelen: de 
woorden van Gods schepping.
Want de bloem lofspreekt God en de wortel 
pareert de tegenstander.
Want er is een bloementaal.
Want de bloemen zijn in het bijzonder de 
dichtkunst van Christus.

Koor
Want ik ben van hetzelfde beschuldigd als mijn 
Heiland, want men zei, hij is buiten zichzelf.
Want de hoofdlieden van de vrede zijn twistig 
met mij, en de wachter slaat mij 
met zijn staf.
Want Vreemde kerel! Vreemde kerel! zegt men 
mij, en behoort aan mij noch aan mijn familie.

For I am in twelve Hardships, but he that was 
born of a virgin shall deliver me out of all.

Bass solo and chorus
For H is a spirit and therefore he is God.

For K is king and therefore he is God.
For L is love and therefore he is God.

For M is musick and therefore he is God.

For the instruments are by their rhimes.
For the Shawm rhimes are lawn fawn moon 

boon and the like.
For the harp rhimes are sing ring string and 

the like.
For the cymbal rhimes are bell well toll soul 

and the like.
For the flute rhimes are tooth youth suit 

mute and the like.
For the Bassoon rhimes are pass class and 

the like.
For the dulcimer rhimes are grace place beat 

heat and the like.
For the Clarinet rhimes are clean seen and 

the like.
For the trumpet rhimes are sound bound 

soar more and the like.
For the Trumpet of God is a blessed 

intelligence as are all the instruments in 
Heaven.

For God the Father Almighty plays upon the 
Harp of stupendous magnitude and melody.

For at that time malignity ceases and the 
devils themselves are at peace.

For this time is perceptible to man by a 
remarkable stillness and serenity of soul.

Chorus
Hallelujah from the heart of God, and from 

the hand of the artist inimitable, and from 
the echo of the heavenly harp in sweetness 

magnifical and mighty.

Want ik heb twaalf Ontberingen; maar hij, uit een 
maagd geboren, zal me uit alle verlossen.

Bas solo en koor
Want H is een geest en daarom is hij God.
Want K is koning en daarom is hij God.
Want L is liefde en daarom is hij God.
Want M is muziek en daarom is hij God.

Want de instrumenten zijn naar hun rijmwoorden.
Want de schalmei rijmt met loon toon noen koen 
en dergelijke.
Want de harp rijmt met zing ping spring en 
dergelijke.
Want het cimbaal rijmt met bel wel wiel ziel en 
dergelijke.
Want de fluit rijmt met foef loef zoet moed en 
dergelijke.
Want de fagot rijmt met naam faam en 
dergelijke.
Want het hakkebord rijmt met mees hees lied ziet 
en dergelijke.
Want de Klarinet rijmt met zien kien en  
dergelijke.
Want de trompet rijmt met duin tuin oor hoor en 
dergelijke.
Want de Bazuin van God is een gezegend wezen 
net als alle instrumenten in de 
Hemel.
Want God de Almachtige Vader speelt op de 
harp van ongelooflijke grootsheid en melodie.
Want op dat moment eindigt het kwaad en zijn 
zelfs de duivels rustig.
Want dit moment kan een mens voelen als een 
opmerkelijke kalmte en zielsrust.

Koor
Halleluja uit het hart van God, en uit de hand 
van de kunstenaar ongenaakbaar, en uit de echo 
van de hemelse harp in zoetheid luisterrijk en 
machtig.



O clap your hands, all ye people; shout unto 
God with the voice of triumph.

For the Lord most high is terrible; he is a 
great King over all the earth.

God is gone up with a shout, the Lord with 
the sound of a trumpet.

Sing praises to God, sing praises: sing praises 
unto our King, sing praises.

For God is the King of all the earth: sing ye 
praises with understanding.

God reigneth over the heathen: God sitteth 
upon the throne of his holiness.

Klap in de handen, o volken,
Juich God toe met jubelzang:

geducht is de HEER, de Allerhoogste, machtige 
koning van heel de aarde.

Onder gejuich steeg God omhoog, de HEER 
steeg op bij hoorngeschal

Zing voor God, zing een lied,
zing voor onze koning, zing Hem een lied:

God is koning van heel de aarde. Zing een 
feestelijk lied.

God heerst als koning over de volken, God zetelt 
op zijn heilige troon.

RALPH VAUGHAN WILLIAMS
o clap your hands

Laß dich nur nichts nicht dauern
Mit Trauern

Sei stille! 
Wie Gott es fügt,

So sei vergnügt
Mein Wille.

Was willst du heute sorgen
Auf morgen?

Der Eine
steht allem für;

Der gibt auch dir
das Deine.

Sei nur in allem Handel
Ohn Wandel,

Steh feste! 
Was Gott beschleußt,

Das ist und heißt
das Beste.

Laat toch niets je duren
in treuren,
Wees gerust!
Zoals God het doet,
wees daarmee tevreden,
mijn wil.

Waarom maak je je zorgen
over morgen?
De Ene God
staat iedereen voor;
die geeft ook jou
het jouwe.

Wees alleen in al je handelen
zonder wankelen,
sta stevig!
Wat God besluit,
dat is en mag heten
het beste.

JOHANNES BRAHMS
geistliches lied

Bladmuziekwinkel

Broekmans & van Poppel
Wij hebben zeer veel bladmuziek, zowel nieuw als 

een grote voorraad tweedehands.

Bent u op zoek naar het eerste lesboekje voor piano, een strijkkwartet 

van Beethoven, het nieuwste boek van Adele of zoekt u iets bijzonders? 

De kans is heel groot dat wij het hebben en anders kunnen wij u zeker 

verder op weg helpen!

Wij versturen overal naar toe, maar u bent natuurlijk 
ook van harte welkom in onze beide winkels.

Winkel Badhoevedorp

Badhoevelaan 78

1171 DE Badhoevedorp

020 - 679 65 75

info@broekmans.com
www.broekmans.com

Winkel Utrecht

Minrebroederstraat 24 

3512 GT Utrecht

030 - 234 36 73

Enorme database aan bladmuziek

Live Chat voor direct advies en hulp Poppels punten sparen voor kortingen

Groot aanbod aan tweedehandse bladmuziek

Bij ons kunt u rekenen op...

https://www.broekmans.com/en/


Hayo Boerema (organist)

Het orgel toegankelijk maken voor een breed publiek, 
dat is wat Hayo Boerema al twintig jaar inspireert als 
organist, docent en componist. Met zijn interpretaties 
zoekt hij naar contrasten en extremen in de composities 
van zowel gevestigde als hedendaagse componisten om 
daarmee de traditionele muziekliefhebber en de meer 
experimentele muziekliefhebber te boeien. Zijn repertoi-
re reikt van Sweelinck, tot hedendaagse 
muziek met veel ruimte voor Bach, Messiaen en de Fran-
se muziek uit de 20e eeuw. Hayo is niet alleen werkzaam 
als solist, maar werkt ook regelmatig samen met koren 
en instrumentale ensembles.

Fiona Ellis (dirigent)

Fiona Ellis heeft het masterprogramma koordirectie bij 
het Westminster Choir College in Princeton gevolgd. In de 
Verenigde Staten bouwde zij haar theoretische en prakti-
sche ervaring op, door samen te werken met verschillende 
koren en wereldberoemde orkesten. Na haar 
verhuizing in 2016 naar Nederland heeft zij zich verder in 
koordirectie verdiept. Sinds september 2020 is zij dirigent 
bij het SKA. Door haar muzikale kennis en ervaring 
engageert en enthousiasmeert zij het SKA met haar unieke 
repetitie methodes. Haar muzikaliteit uit zich niet alleen in 
dirigeren: Fiona Ellis treedt daarnaast zelf op als sopraan.

http://www.studentenkooramsterdam.nl/koor/


Leden
Sopranen

Aimee Gorman, Annica Vieser, Dara Hammerstein,
Elianne van Randen, Eline Verburg, Eline Wijstma, 
Ellen Verheijen, Fanny Keisala, Feline van Leeuwen, Hannah Heller, 
Iris Don, Juliette Geradts, Karen van der Ploeg, Lotte Kokkedee, 
Marlise Huijzer, Mila Bonnema, Mo Tellegen, Nadia Nan, 
Nina van Rossem, Saar Bakker, Sjoerdje Bruinsma, 
Sophie Dinglinger, Zita Mees.

Alten

Afke van Aller, Anne van Rijn, Anne Wierenga, Dieuwke Papma, 
Eline Feenstra, Eva Brave, Florence van der Does, Isabella Keppy, 
Lea Stadler, Lieke Moonen, Liesje Leertouwer, Lisette van Alewijk, 
Marrit Woudwijk, Meghan Crebbin-Coates, Meredith Daenen, 
Milou Francisca, Nienke Groskamp, Roosmarijn Jansen en 
Sofia d’Arco.

Tenoren

Abel Bosma, Benedikt Meylahn, Daan Doeleman, Etienne Schoe-
man, Gijs Weijers, Jim Korink, Kevin Hoogeveen, Koen Leenaers, 
Thomas van der Sommen, Tycho Tax, Wieland de Kruif en Yuri Tax.

Bassen

Cas Schutte, Freddie te Roller, Gionata Bouché, Hidde Klein 
Nagelvoort, Jason Hillebrand, Jelle Don, Lars Klamer, Marijn de 
Lange, Max Freier, Mees van Houten, Michael Jung, Nick van der 
Woude, Philip Schlösser, Philippe van Dordrecht, Sander de Jong, 
Stijn Voet, Dieks van Gogh, Thomas Batelaan, Tijmen van Tol.

solisten

Sopraan: 
Alt: 

Tenor: 
Bas: 

Eline Wijstma
Anne van Rijn
Daan Doeleman
Dieks van Gogh

stemgroepcommissieleden gearceerduit het SKA

http://www.studentenkooramsterdam.nl/koor/
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Redactie

Jason Hillebrandt, Karen van der Ploeg, Kevin Hoogeveen, 
Meredith Daenen, Mo Tellegen, Sjoerdje Bruinsma, Sofia d’Arcio, 

Thomas Batelaan, Zita Mees, 

Eindredactie
Karen van der Ploeg

Vormgeving
Eline Feenstra 
Isabella Keppy

Sjoerdje Bruinsma

Posterontwerp
Sjoerdje Bruinsma

Fotograaf
Sjoerdje Bruinsma

Fotografie-assistent
Florien Bakker

Postermodel
Sophie Dinglinger

SKA-bestuur
Gijs Weijers (voorzitter), 

Karen van der Ploeg (secretaris), 
Benedikt Meylahn (penningmeester), 

Sander de Jong (concertzaken), 
Sjoerdje Bruinsma (PR), 

Freddie te Roller (koorzaken)

SKA is onderdeel van CREA, het cultureel studentencentrum van de Universiteit 
en Hogeschool van Amsterdam. Wil je een inspirerende cursus volgen, een repeti-
tieruimte huren, subsidie voor je studentenactiviteit aanvragen of meeslepend 
theater/ scherp debat bezoeken? Dan kun je als student nergens in Amsterdam 
beter en goedkoper terecht dan bij CREA: www.crea.nl. 

Bent u fan van SKA? Wordt het dan niet eens tijd om SKAfan te worden?

Wij kunnen uw steun goed gebruiken. Uw SKAfancontributie wordt onder andere besteed 
aan onze repetitieweekenden en u maakt onze concerten mede mogelijk. 

U kunt kiezen uit: mini-SKAfan | SKA-fan voor € 30,- | mega-SKA-fan voor € 50,-

Het SKAfanschap is geldig voor het cursusjaar 2021-2022. Wij verlengen uw lidmaatschap 
nooit zonder uw toestemming: aan het einde van het studiejaar vragen wij of u geïnteres-
seerd bent SKAfan te blijven. 

Valt u halverwege het jaar binnen, dan betaalt u een gereduceerd bedrag. Mail onze secre-
taris, via secretaris@studentenkooramsterdam.nl, voor vragen en meer informatie.

wat krijgt u?
MINI-SKAFAN (gratis)
• nieuwsbrief waarin u op de hoogte wordt ge-

houden van alle concerten van het SKA 

SKAFAN (voor € 30,- ) 
• toegang via de SKAfan-ingang bij concerten: 

zo staat u nooit meer in de rij
• altijd een gereserveerde zitplaats met goed 

zicht en een gratis stuk versgebakken taart
• een exclusieve SKAfan-nieuwsbrief
• een digitale opnamevan ieder concert
• een symbolische euro korting op uw ticket

MEGA-SKAFAN (voor € 50,- )
• recht op alle bovenstaande voordelen
• een opname van ieder concert op cd thuis 

gestuurd

SKAfan
S T U D E N T E N a m s t e r d a m

Vul dan het formulier in, 
door de QR-code te scan-
nen of hierop te klikken!

Dank voor uw aanmelding 
en tot bij ons volgende 
concert!

overtuigd?

http:// www.crea.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
mailto:secretaris%40studentenkooramsterdam.nl?subject=SKA-fan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
http://http://www.studentenkooramsterdam.nl/ska-fans/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jnBlgyRkhyS_4LzKMfgtXlsuv-o3UtE0Hhq4mKcDldJyUw/viewform
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Voorjaarsconcerten 
8 & 9 april

i.s.m. strijkorkest Lundi Bleu
Wolfgang Amadeus Mozart  

Requiem in D mineur

Zomerconcerten 
17 & 18 juni

Een speciaal a capella programma, 
wat het SKA tevens zal zingen op 

de zomertournee!

WAT FIJN DAT U ER WAS!
WIJ ZIEN U GRAAG TERUG OP 

ONZE VOLGENDE CONCERTEN:

http://WWW.STUDENTENKOORAMSTERDAM.NL

