
Activiteiten Toonkunstkoor Caecilia  2017, 2018 (jubileumjaar), 2019, 2020. Met activiteitenplan 2021.  
 
2017 
 
Bij de jaarlijkse uitvoering van de Matthaüs Passion in de Dominicanenkerk Zwolle, in 2017 een voor ons koor nieuw 
initiatief: de aria’s zijn vertolkt door jonge aankomende solisten. Na een auditie in juni 2016 deden zij mee aan 
masterclasses onder leiding van onze dirigent en sopraan Johanette Zomer. Voor de derde keer zong ook het Jongenskoor 
Dalfsen met ons mee. Najaar 2017: de Messiah van G F Handel, met barokorkest Florilegium Musicum.  
 
2018 
 
Voorjaar 2018 weer de jaarlijkse uitvoering van de Matthaüs Passion, opnieuw met het Jongenskoor Dalfsen. Ons koor is in 
1873 opgericht. In 2018 hebben wij een feest georganiseerd voor de leden om ons 145 jarig jubileum te vieren. In het 
najaar zongen wij het Stabat Mater van Rossini  en het Messa di Gloria van Puccini in Schouwburg de Spiegel Zwolle. Met 
medewerking van het Orkest van het Oosten.   
 
2019 
 
In april 2019 werd traditiegetrouw de Mattheus Passion van J.S. Bach in de Dominicanenkerk te Zwolle uitgevoerd. Een 
jaarlijks terugkerend hoogtepunt voor ons koor. In november volgt het najaarsconcert in theater de Spiegel te Zwolle, Die 
Jahreszeiten van Joseph Haydn. Ook hebben wij 2 optredens verzorgd bij de jaarlijkse kooroptredens in verschillende 
kerken op Open Monumentendag.    
 
2020 
 
Voor het voorjaar van 2020 was weer de Matthaüs Passion geprogrammeerd in de Dominicanenkerk Zwolle en voor het 
najaar Brahms – Ein deutsches Requiem en Mendelssohn – Der 42. Psalm, Wie der Hirsch schreit. Door de Covid-19 
maatregelen moesten beide concerten helaas worden geannuleerd. Ook alternatieve optredens die we plande (zonder 
orkest en met een klein publiek) konden uiteindelijk ook niet door gaan. Ook de wekelijkse repetities van het koor lagen 
een tijd stil, totdat we m.b.v. Zoom toch weer een vorm vonden om te blijven instuderen.    
 
2021 
 
De geprogrammeerde Matthäus Passion in het voorjaar van 2021 moest helaas ook worden geannuleerd, alsook een 
gepland alternatief zonder orkest. Wij hopen in het najaar wel alsnog Brahms en Mendelssohn (het programma van 2020) 
uit te kunnen voeren in De Spiegel.  
 
 
 
 

 


