


Beste bezoeker,

Van harte welkom bij het elfde Herdenkingsconcert van

Studievereniging Hucbald! Na bijna drie jaar

afwezigheid van dit concert, verheugen wij ons enorm op

deze avond, en zijn wij blij dat u erbij bent.

Al meer dan een decennium is het een gewoonte dat

Studievereniging Hucbald jaarlijks een concert

organiseert. In 2009 is deze traditie gestart door een

groep enthousiaste Muziekwetenschapstudenten, die het

betreurden dat het koorpracticum uit het curriculum

van de studie Muziekwetenschap was verdwenen. Om

het gemis van deze muziekpraktijk op te vullen,

organiseerden zij een koorproject vanuit

Studievereniging Hucbald. Al snel kwam het idee om dit

project te verbinden aan de Nationale Dodenherdenking

op 4 mei: een herdenkingsconcert. Daarnaast is dit

initiatief van Studievereniging Hucbald door de jaren

een uitgegroeid tot een project waaraan studenten en

alumni uit heel Utrecht en daarbuiten deelnemen in het

koor. De afgelopen jaren zijn onder andere het requiem

van Mozart, Verdi en Fauré uitgevoerd, alsook het

oratorium “A Child of our Time” van Michael Tippett.

Dit jaar vindt het concert plaats op 2 november, omdat

het vanwege het coronavirus lange tijd niet mogelijk was

het concert door te laten gaan. Ondanks dat deze editie

niet uitgevoerd wordt na de Dodenherdenking, hebben

wij ervoor gekozen om herdenking desalniettemin
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centraal te zetten. De datum 2 november sluit daar mooi

op aan: de Rooms-katholieke kerk kent op deze dag de

gedenkdag Allerzielen, waarop overledenen herdacht

worden en een requiemmis wordt gehouden. Na een

zwaar coronajaar waarin iedereen op zijn eigen manier

te maken heeft gehad met verlies, eenzaamheid en

isolatie, is er met dit Herdenkingsconcert daarom

gekozen om op een veelomvattende wijze stil te staan bij

deze thema’s. Herdenken en rouwen is voor iedereen

anders, en om die is er gekozen ons niet te beperken tot

één werk van één componist, maar verschillende werken

uit verschillende tijdperken en contexten van

verschillende componisten samen te stellen onder de

titel “An English Farewell”. U maakt een muzikale

tijdreis door de Renaissance, Barok, Romantiek en

twintigste eeuw, en zal horen hoe herdenking door de

jaren heen muzikaal vertaald wordt. De muziekwerken

zijn geschreven voor hele verschillende gelegenheden –

van formele liturgie tot een uiterst persoonlijke

worsteling met verlies – maar zijn tegelijkertijd

ontzettend toepasselijk voor de tijd waarin wij zelf leven.

Wij wensen u een prettig concert toe en hopen u volgend

jaar opnieuw te mogen ontvangen.

Namens de Herdenkingscommissie van

Studievereniging Hucbald,

Maria Zwartbol, voorzitter
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Programma

Het programma van het elfde Herdenkingsconcert van

Studievereniging Hucbald bestaat uit een samenstelling

van verschillende Engelse misdelen, hymnes en

requiemdelen, onder de titel “An English Farewell”.

Groot-Brittannië is in de muziekgeschiedenis altijd een

vreemde eend in de bijt geweest; het eiland onderscheidt

zich op politiek, religieus en cultureel gebied van het

Europese vasteland, en ontwikkelt daarom van vroeg af

aan een eigen Engelse muziektraditie die voor het oor

goed te herkennen is.

Tijdens het samenstellen van het programma is er

gezocht naar een tijdloze Herdenkings-sfeer. Met

uiteenlopende werken van Engelse componisten

verschillende tijdperken – van de renaissance tot de

twintigste eeuw – alsook de variatie tussen tutti en

solisten, a-capella en ensemble, zal dit

Herdenkingsconcert op veelomvattende wijze stilstaan

bij moeilijke tijden uit het verleden en heden, alsook

reflecteren op de vrijheid die wij koesteren.

De 12 verschillende werken van “An English Farewell”

vormen samen een muzikale vertelling van rouw en

verlies, maar ook van hoop, samenzijn en vrijheid, die

zich ontwikkelt in vier thema’s: verlies, herdenking,

vrijheid en wederopstanding.
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-Verlies-

In paradisum - Anoniem

In paradisum is een gregoriaans gezang dat onderdeel is

van een begrafenismis van de Katholieke kerk. Dit

gezang is bedoeld voor het moment dat de kist de kerk

verlaat. Het eenstemmige gezang is dus een laatste

groet. Het is een gebed waarmee gewenst wordt dat na

de dood, de overledenen veilig en vredig hun weg zullen

vinden naar het Paradijs.

Salvator Mundi – Herbert Howells

Het koor komt voor het eerst samen bij Herbert Howells

Salvator Mundi (1932). Herbert Howells (1892-1983)

was een Britse componist uit de twintigste eeuw die door

zijn vader geïntroduceerd werd aan de wereld van de

koormuziek. Van muzikant bloeide Herbert op tot

componist die zich vooral richtte op liturgische muziek.

Daarnaast verwerkte hij gebeurtenissen uit zijn eigen

leven in zijn muziek. Zo componeerde hij zijn requiem

ten tijde van het overlijden van zijn zoontje. Howells

bracht dit werk pas decennia later uit, omdat hij het

muziekstuk na dit ingrijpende verlies als uiterst

persoonlijk beschouwde. Salvator Mundi is het eerste

deel van dit requiem, waarin Howells de dood op een

zeer intieme manier behandelt. Howells vecht hier met

het gevoel dat bij de dood van een dierbare komt kijken:

de partijen wringen met elkaar tot ze uiteindelijk

oplossen in één samenzang, want voor Howells ging de

dood niet alleen over verdriet, maar ook acceptatie.

Dirge Anthems – Thomas Morley
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Thomas Morley (1557-1602) wordt ook wel de vader van

het Engelse madrigaal genoemd. Als componist,

theoreticus, zanger en orgelspeler bedreef Morley

muziek op een kleurrijke manier die zich zou vastzetten

in de geschiedenis van Engelse muziek. Zijn passie voor

koormuziek werd vertaald in de vele werken die hij voor

zang heeft geschreven, waaronder de Dirge Anthems,

ofwel: klaagzangen. De drie stukken werden in 1695 in

Londen uitgevoerd na de dood van koningin Mary. De

eerste dirge, I Am The Resurrection, werd gezongen

toen de kist van Mary de kerk in werd gedragen. De

tweede en derde, Man That Is Born Of a Woman en I

Heard a Voice From Heav’n, werden vervolgens

gezongen nadat de aarde over de kist gestrooid was. De

stukken zijn zeer sober en ingehouden wat betreft

expressie, met bescheiden contrapuntische toetsen en

subtiele akkoordische declamatie om een sfeer van

overgave en droefheid te creëren. Morley kaart verdriet

aan op een intieme manier. 

-Herdenking-

Drop, drop slow tears – Orlando Gibbons

Orlando Gibbons (1583-1625) was ook op jonge leeftijd

te vinden in het koor. Hij zong voor de King’s College te

Cambridge en werkte later als orgelspeler aan het

koninklijke hof en de abdij van Westminster. Gibbons

schreef zowel kerk- als seculiere muziek. Drop, Drop,

Slow Tears werd vooral gezongen tijdens de passietijd,

de twee weken waarbij op de liturgische kalender de

dood van Christus wordt herdacht. De hymn heeft een

simpele melodie en tekst die voor een zachte sfeer

zorgen. Dit gevoel van rust creëert een moment waar
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ieder kan reflecteren op zijn eigen leven. In dit werk van

Gibbons staat de herdenking van het lijden en sterven

van Christus centraal - een zeer belangrijk moment

binnen het Christendom - en biedt daarom een muzikaal

moment om na te denken over leven, lijden en dood.

Funeral Sentences – Henry Purcell

Henry Purcell (1659-1695) was een van de weinige

Engelse componisten uit de renaissance die zijn werk

besteedde aan de theatrale muziek. De Londense

componist componeerde al op elfjarige leeftijd en bracht

zijn tijd vooral door als liturgisch componist voor de

Abdij van Westminster en de Koninklijke kapel

waarvoor hij psalmen en anthems schreef. In ons

programma laten wij beide instrumentale en

koorstukken horen. Tijdens de Mars en Canzona zetten

de koperblazers de sterne sfeer neer. Daaropvolgend

zingt het koor melodieën die aan hymnen doen denken.

Man That Is Born Of a Woman bouwt de spanning op

naar de sopraansolo van In the Midst of life. De

chromatiek in deze twee werken zorgen voor een

angstige, melancholische sfeer. Deze wordt uiteindelijk

opgelost in Thou Knowest Lord, waarbij de

chromatische lijnen plaatsmaken voor een kalme

melodie waarmee Purcell’s Herdenking eindigd.
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-Vrijheid-

Nunc Dimmitis  – Charles Stanford

Charles V. Stanford (1852-1924) leefde een paar eeuwen

na Henry Purcell, maar wordt vaak gezien als de

moderne Purcell. Hij was namelijk ervaren in beide kerk

en seculiere muziek. Als componist en leraar van onder

anderen Herbert Howells heeft Stanford zijn stempel

gezet op de geschiedenis van Engelse muziek. Vanuit

verlies en herdenken stappen we met Stanford naar

vrijheid, een gevoel dat gebracht wordt door de klanken

van het Nunc Dimittis. Nunc dimittis betekent “laat ons

nu vertrekken”, en het werk gaat over Simeons vredige

dood nadat hij Christus heeft gezien. De lijn “depart in

peace” blijft met hetzelfde motief terugkomen door het

hele stuk heen, maar leidt iedere keer naar nieuwe

ideeën in de melodie. De spanning bouwt op naar “To be

a light,” waarmee Stanford muzikaal suggereert dat er

zelfs na de dood altijd nog licht en hoop te vinden is. De

laatste lijn, “world without end,” leidt ons naar ons

laatste thema: wederopstanding. Er is geen definitief

einde, want er is altijd een nieuw begin.
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-Wederopstanding-

Missa Cantuariensis, Responses - Edmund

Rubbra

Edmund Rubbra (1901-1986) was een Britse componist

en pianist, geboren in Northampton en al snel

gepassioneerd over muziek. De tijd die Rubbra niet

spendeerde aan school en zijn baantje op een

treinstation focuste hij op het studeren van piano en

orgel. Na de oorlog werd Rubbra muziekdocent aan de

universiteit van Oxford en richtte hij zich op orkest- en

koorwerken. Dit waren symfonieën, pianoconcerten,

kamermuziekstukken, maar ook madrigalen, motetten

en liederen. In zijn werken stond altijd het melodische

element vooraan, wat ook in Responses, Rubbra’s

tweede gedeelte uit zijn Missa Cantuariensis, te horen

valt. Het sterke a capella stuk dat wisselt tussen mono-

en polyfoon laat de collectieve en individuele vrede

klinken. De lijn “Lord, have mercy upon us” wordt

telkens herhaald als een mantra. Deze lijn wordt in het

Anglicaanse Book of Common Prayers gebruikt om de

tien geboden, gesproken of gezongen door één persoon,

collectief te beantwoorden; een responsorium. Het is een

smeekbede om goed en vredig te leven en benadrukt dat

men altijd opnieuw kan beginnen.  

Blessed be the God and Father – Samuel Wesley

Samuel Sebastian Wesley (1810-1876) was een Engelse

organist en componist uit Londen die vooral bekend

stond om zijn bijdrage aan de Engelse kerkmuziek. In

een tijd waar dit genre niet in trek was, bracht Wesley

juist nieuwe ideeën. Zo kwam hij met nieuwe standen

voor pedalen van orgels, maar ook met geliefde simpele
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melodieën die nog steeds veel door koren worden

uitgevoerd. Blessed Be the God And the Father is het

bombastische stuk waarmee we ons concert beëindigen,

waarbij alle partijen bij elkaar komen voor een collectief

einde. De tekst gaat over de opstand van Christus, die

grotesque klinkt met prachtige afwisseling tussen solo

en tutti en ondersteund wordt door blazers. Het concert

sluit hiermee af met een boodschap van licht aan het

einde van een donkere tunnel.
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Dirigent

Anthony Scheffer:

Het Hucbald

Herdenkingsconcert wordt dit

jaar muzikaal geleid door

dirigent Anthony Scheffer (1991).

Dit zal zijn debuut worden als

artistiek leider van het

Herdenkingsproject.

Anthony Scheffer is zijn

muzikale carrière begonnen als organist en cantor in

Amersfoort, waar hij ook geboren is. Hij studeerde

Liberal Arts and Science en Muziekwetenschap aan de

Universiteit Utrecht en ook daar hield hij zich bezig met

de praktijk van muziek. Zo leidde hij verschillende

vocale en instrumentale ensembles tijdens zijn studie. In

2015 begon Anthony als artistiek leider van Capella

Amersfoort en dirigent van de Bach Cantorij Baarn.

Daarnaast ging hij in 2018/2019 te werk bij het

Nationale Opera en Ballet in Amsterdam als assistent

van de muzikale staf. Nu houdt hij zich vooral bezig met

het leiden van verschillende gezelschappen als

gastdirigent, waaronder het Cantate op de Brink in

Hilversum, De cantates in de Westerkerk te Amsterdam,

Vocaal Ensemble Coqu in Utrecht en het Ensemble

Quintessens, en heeft hij zijn eigen ensemble opgericht,

namelijk het Faelix Baroque Ensemble. 

11



Voor Anthony staat onderzoek naar de muziekstukken

centraal. Hij wil educatief te werk gaan om een compleet

concert te creëren dat harmonisch, maar ook vanuit een

musicologisch perspectief één geheel is. Voor het

Herdenkingsconcert van 2021 wil Anthony een goede

balans creëren tussen oud en nieuw, maar ook vocaal en

instrumentaal en tutti en solisten. Naast het herdenken

wil Anthony de luisteraar inspireren en informeren over

de Engelse muziek.
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Solisten

Sopraan: Ellen van den Berg

Ellen van den Berg is een jonge

zangeres van 21 jaar. Ze is

momenteel bezig met het tweede

jaar van Klassieke Zang aan de HKU

/ Utrechts Conservatorium als

mezzosopraan. Voorafgaand aan

haar studie heeft ze 2 jaar lang een

vooropleiding gedaan aan het

Utrechts Conservatorium onder

begeleiding van Karin van der Poel.

Al sinds 2012 zingt Ellen bij het Vocaal Ensemble

Cantamare van the Acadamy of Vocal Arts. Daarnaast

zingt ze sinds 2019 ook bij het Utrechtse Studenten

Cantorij onder leiding van Fokko Oldenhuis. Met deze

koren heeft ze al verschillende grote werken uitgevoerd.

Als solist heeft ze ook al veel ervaring opgedaan bij

verschillende festivals, concerten en open podia, met

onder andere aria's uit de Matthäus en Johannes

passion, het Stabat Mater van Pergolesi en de

sopraansolo in Blessed be the God van Wesley die ze ook

zal uitvoeren in dit project. 
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Alt: Ariel Sin Yu Lee

Ariel Sin Yu Lee is een

mezzosopraan uit Hong Kong. Ze

studeerde daar van 2009 tot 2012

aan de Chinese Universiteit van

Hong Kong de Bachelor of Arts

(Hons) in muziek, fluit en zang. In

de jaren daarna zong ze bij Opera

Hong Hong Chorus en Hong Kong

Philharmonic Chorus. In 2016 kreeg

ze haar eerste solo in de Messiah van Händel, dat

geproduceerd werd door Cantablie Limited, waarna

meer ze rollen kreeg zoals onder andere ‘2e vrouw’ en ‘2e

heks’ in de opera Dido en Aeneas van Purcell met het

Hong Kong Philharmonic Orchestra. 

Na haar succes in Hong Kong kwam Lee, in 2017, naar

Nederland waar ze, tijdens haar opleiding aan de HKU,

finalist werd bij de Storioni Toonzaal Competitie. In

2018 zong ze als solist tijdens de Bach Cantate in

Breukelen, had ze een optreden in een masterclass van

Prof. Cheryl Studer, een concert op het Noord Egeïsche

Muziekfestival van Mytilini in Griekenland en later

speelde ze verschillende rollen op opera festivals. In

2019 rondde ze haar master klassieke zang af aan de

HKU/ Utrechts Conservatorium onder begeleiding van

Selma Harkink en Karin van der Poel. Momenteel

studeert ze zang bij Henny Diemer en is ze daarnaast

ook lid van het talentontwikkelingsprogramma van het

Nederlands Kamerkoor (NKK NXT). Lee is tevens

zangeres van het kunstenaarscollectief “Fire is Scary”,

een collectief dat gericht is op het ontwikkelen van

vertaaltechnieken tussen geluid en beeld. 
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Tenor: Laurent Nadal

Laurent Nadal werd geboren in

Frankrijk en begon daar dan ook

zijn muzikale opleiding, voordat hij

naar Nederland kwam om bij

Ronald Klekamp zijn techniek

verder te ontwikkelen. Daarna

studeerde hij bij de IJslandse tenor

Jon Thorsteinsson aan het

Conservatorium te Utrecht. Na het

conservatorium heeft hij bij Vitali Rozynko gestudeerd

in Den Haag en momenteel wordt hij gecoached door

Jorge Ansorena in Florence (Italië).

Laurent zingt heel veel verschillende muziek, van oude

muziek tot componisten uit de twintigste eeuw. Zijn

voorliefde ligt echter bij het Duitse lied. Naast dat hij als

solist veel oratoria en cantates heeft gezongen (o.a.

Bach, Telemann, Monteverdi, Händel, Mozart) is hij ook

actief als operazanger en recitalist. Ook zingt hij

regelmatig mee met Studium Chorale in Maastricht,

Cantatrix in het Noorden en het Margaretha Consort in

Drenthe.
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Bas: Joris van Baar

Joris van Baar is een ervaren bas dat

een breed repertoire zing, van oude

muziek tot de eenentwintigste eeuw.

Hij volgde zijn zangopleiding aan het

Conservatorium van Amsterdam

begon, volgde hij de vooropleiding

voor muziektheater aan Fontys

Hogeschool voor de Kunsten in

Tilburg. In 2021 behaalde hij zijn

masterdiploma in Amsterdam met onderscheiding. Hij

heeft zich verdiept in het liedgenre met masterclasses

van Dr. Bretton Brown, Jeff Cohen, Simon Keenlyside,

Bejun Mehta, Jard van Nes en Thomas Quasthoff in het

Concertgebouw. Ook in oratorium werkt hij met grote

namen, zoals een uitvoering van Messiah (G.F. Handel)

en een programma met luitliederen van H. Purcell en

tijdgenoten in de Noorderkerk, onder begeleiding van

Emma Kirkby. Kort geleden zong hij rollen Hobson

(Peter Grimes) tot Figaro (Le Nozze di Figaro). Eerdere

rollen die hij heeft gezongen zijn Lorenzo (I Capuleti e i

Montecchi), Sarastro/Sprecher (Die Zauberflöte) en

Publio in (La Clemenza di Tito).  
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De Herdenkingscommissie 2021

De organisatie van dit project is volledig in handen

genomen door de Herdenkingscommissie van

Studievereniging Hucbald.

Van links naar rechts: Nikki Huitink, Fien van der Kaaij,

Maria Zwartbol, Britte Koster en Twan Swagten.
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Liedteksten

In Paradisum

In paradisum deducant te Angeli:

in tuo adventu suscipiant te Martyres,

et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.

Chorus Angelorum te suscipiat,

et cum Lazaro quondam paupere

aeternam habeas requiem.

Requiem, Salvator Mundi - Herbert Howells 

O Saviour of the world, O Saviour of the world, 

O Saviour, Who by thy Cross and thy Precious Blood

Hast redeemed us, Save us and Help us. 

We Humbly Beseech thee, O Lord. 

Dirge Anthems - Thomas Morley:

I am the resurrection and the life

I am the resurrection and the life, saith the Lord:

he that believeth in me, yea, though he were dead, yet

shall he live: 

and whosoever liveth and believeth in me shall never

die.

I know that my Redeemer liveth and that he shall stand

at the later day upon the earth.

And though after my skin, worms destroy this body, yet

in my flesh shall I see God:

18



whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold,

and not another. 

We brought nothing into this world, and it is certain we

can carry nothing out.

The Lord gave, and the Lord hath taken away: 

blessed be the Name of the Lord, blessed be the name of

the Lord. 

Man that is born of a woman

Man that is born of a woman hath but a short time to

live, and is full of misery. 

He cometh up, and is cut down like a flower;

he fleeth as it were a shadow and never continueth in

one stay. 

In the midst of life we are in death:

of whom may we seek for succour. but of thee, O lord, 

who for our sins art justly displeased?

Yet, O Lord God most holy, O Lord most mighty,

O holy and most merciful Saviour, deliver us not into the

bitter pains of eternal death. 

I heard a voice from heav’n

I heard a voice from heaven, saying unto me, Write,

From henceforth blessed are the dead which die in the

Lord: even so saith the Spirit: for they rest from their

labours.
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Funeral Sentences - Henry:

Man that is born of a Woman

Man that is born of a woman, hath but a short time to

live, and is full of misery.

He cometh up, and is cut down, like a flower; he fleeth

as it were a shadow, and never continueth in one stay.

In the Midst of Life

In the midst of life we are in death: of whom may we

seek for succour, but of thee, O Lord, who for our sins

art justly displeased?

Yet, O Lord most mighty, O holy and most merciful

Saviour, deliver us not into the bitter pains of eternal

death.

Thou knowest, Lord

Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts; shut not

thy merciful ears unto our prayers;

but spare us, Lord most holy, O God most mighty, O

holy and most merciful Saviour, thou most worthy Judge

eternal.

Suffer us not at our last hour for any pains of death to

fall away from thee.
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Drop Drop Slow Tears - Orlando Gibbons 

Drop, drop, slow tears, And Bathe those beauteous feet

Which brought from heav’n The news and Prince of

Peace.

Cease not, wet eyes, His mercies to entreat

To cry for vengeance Sin doth never cease.

In your deep floods, drown all my faults and fears;

Nor let his eye see sin, But through my tears. 

Stanford - Nunc Dimittis

Lord, now lettest thou thy servant depart in peace:

according to thy word.

For mine eyes have seen: thy salvation,

Which thou hast prepared: before the face of all people;

To be a light to lighten the Gentiles: and to be the glory

of thy people Israel.

Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy

Ghost;

As it was in the beginning, is now, and ever shall be:

world without end. Amen.
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Edmund Rubbra - Missa Cantuariensis,

Responses

Lord, have mercy upon us, 

and incline our hearts to keep this law.

Lord, have mercy upon us, 

and write all these Thy laws in our hearts, 

we beseech Thee

Wesley - Blessed be the God and Father

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ,

which according to his abundant mercy

hath begotten us again unto a lively hope

by the resurrection of Jesus Christ from the dead,

To an inheritance incorruptible, and undefiled,

that fadeth not away,

reserved in heaven for you,

Who are kept by the power of God

through faith unto salvation

ready to be revealed at the last time.

But as he which hath called you is holy,

so be ye holy in all manner of conversation.

Pass the time of your sojourning here in fear.

Love one another with a pure heart fervently.

See that ye love one another.

Love one another with a pure heart fervently:
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Being born again,

not of corruptible seed,

but of incorruptible,

by the word of God.

For all flesh is as grass,

and all the glory of man

as the flower of grass.

The grass withereth,

and the flower thereof falleth away.

But the word of the Lord endureth for ever.

Amen.
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Deelnemers

Koor

Sopranen:

- Eva Kalsbeek

- Lotte Murrath

- Yvette van Dusschoten 

- Rosalie van

Hinsbergen

- Fien van der Kaaij

- Britte Koster 

- Nikki Huitink

- Esmée Soetekouw

- Evelien Ribbens

- Elleke Staring

Alten:

- Aiden de Wit

- Maria Zwartbol

- Ryn Rüwen

- Yente van Hulst

- Lisanne Tijssen

- Judith Wijers

- Irene Hermans

- Yvonne van Bommel

Tenoren:

- Steven Aerts

- Justin Dekker

- Sjoerd Thomassen

- Robin van de Mortel

- Freek van der Sanden

- Rolf Sandmann

- Wim Bakker

Bassen: 

- Thomas Nicoll

- Lenny Vullings

- Wouter Steenbeek

- Marijn Benschop

- Floris Luijendijk

- Lars Tupker

- Jop van Butselaar

Ensemble:

- Huib van Hinsbergen (alt trombonist)

- Evert Swarts (tenor trombonist)

- Gijs Bikker (bass trombonist)

- Michael Huijbregts (trompettist)

- Wouter Jongeling (trompettist)

- Twan Swagten (paukenist)
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Danklijst

Wij willen dirigent Anthony Scheffer bedanken voor het

artistiek leiden van dit project. Ondanks dat wij

genoodzaakt waren het project meerdere keren uit te

stellen en opnieuw vorm te geven, heeft Anthony er op

enthousiaste en creatieve wijze voor gezorgd dat we

binnen de mogelijkheden en beperkingen een goed

project konden neerzetten.

Hetzelfde geldt voor pianist Stijn Bruning, die de

koorrepetities met enthousiasme en inzet heeft begeleid

en een aantal keer ook heeft geleid.

De koperblazers Huib van Hinsbergen, Evert Swarts,

Gijs Bikker, Michael Huijbregts en Wouter Jongeling

bedanken wij hartelijk voor alle tijd en moeite die zij in

dit project hebben gestoken.

Verder bedanken we het huidige Hucbald-bestuur ‘Più

Mosso’, alsook het vorige Hucbald-bestuur ‘Con Spirito’

voor het faciliteren van dit project en voor het

meedenken en -helpen wanneer dit nodig was.

Het kaftontwerp van dit programmaboekje, tevens het

ontwerp van de promotieposters, is gemaakt door

Reinout Nieuwenhuizen Segaar, student aan het Media,

ICT & Design College Utrecht.

Dankzij de goede samenwerking met ROC Midden

Nederland hebben we dit prachtige design kunnen laten

ontwerpen.
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De Torenpleinkerk Vleuten, Parnassos Cultuurcentrum

en de Jacobikerk hebben ons voorzien van geschikte

repetitielocaties en een passende concertlocatie.

Ten slotte bedanken wij graag de subsidiënten, sponsor

en donateurs, zonder wiens steun dit project niet

mogelijk was geweest.
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Donateurspagina

De volgende mensen hebben dit project met een

donatie van 20 euro of meer gesteund:

● Wim Van

Dusschoten 

● Huib van

Hinsbergen 

● Maurits Van de

Loo 

● Lara Verheij 

● Fief Paelinck 

● Marc Paelinck

● JHP Paelinck 

● Elsbeth Locher 

● Hans Vullings 

● Anoniem 

● Familie

Zwartbol 

● André

Thomassen 

● Remco Roovers 

● H.J. Haag 

● Aagje Pabbruwe 

● Yael Van Waes 

● Oma Tut Koning 

● Roland en

Jeanette

Huitink 

● DJ den Ouden 

● Oma Tiny

Huitink 

● N Soetekouw 

● Hans Vullings 

● Dory van Houdt 

● Yente van Hulst 

● Marjolein

Wellink

● Lizette Colaris 

● Annemie

Verstraelen 

● Franny

Goossens 

● Kees en Jannie

den Ouden

● Timmy van

Seijen en Gerda

Kalsbeek

● Agnes Schilder 

● Nico Colaris

● Mathieu

Hooijmaijers 

● Rosalie van

Hinsbergen

● P.C. Heemskerk

● E. Jas
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Crowdfunding en collecte

Na afloop van het concert is er een fysieke collecte. Ook

kunt u nog steeds het project steunen via onze online

crowdfunding. Hieronder vindt u de QR-code van de

GoFundMe pagina. De inzamelingsactie blijft open tot 9

november 2021. 

Bij voorbaat dank voor uw donatie!

28



Subsidies

Het Herdenkingsproject “An English Farewell”

werd mede mogelijk gemaakt door de onderstaande

organisaties. Hun steun is onmisbaar geweest voor

de financiële realisatie van het project.
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