
Uitnodiging voor een openbare repetitie van ToonkunstPlus Zutphen 
 

 
Iedere donderdagmiddag staat er bij de zangers van het koor ToonkunstPlus 
Zutphen een dikke streep in de agenda. Week in, week uit, maand in maand 
uit, is deze donderdagmiddag gereserveerd voor hun repetities onder leiding 
van dirigent  
Hans Lamers.  
Het afgelopen jaar is deze routine verstoord door lock-downs en kon de 
geplande uitvoering van Orpheo ed Euridice van Gluck in 2021 niet doorgaan.  
We konden ruim een jaar lang niet oefenen en ons oude repertoire begon 
behoorlijk te verstoffen. Daarom hebben we ons repertoire ter hand genomen 
en ververst; nu kunnen we zeggen dat het dunnetjes in de grondverf staat. 
 
Onze concert-agenda begint ook weer vorm te krijgen.  
Op 11 september willen we ons laten horen op de Monumentendag in Zutphen.  
Op zondag 6 november volgt een concert in samenwerking met de Daniel de 
Brouwerschool in Klarenbeek. En in het voorjaar van 2023 brengen we het 
Gloria van Vivaldi en de Misa Tango van Palmeri ten gehore. 
 
Maar vòòr ons zomer-reces willen we u graag in een openbare repetitie laten 
horen hoe we op onze donderdagmiddagen aan het werk zijn.  
Op donderdag 16 juni, bent u daarom van harte uitgenodigd in de dorpskerk 
te Vorden. 
 
Is het voor de familie, vrienden en voorbijgangers niet leuk om eens te zien 
hoe zo’n repetitie gaat? Hoe Hans Lamers zijn energie kwijt kan aan ons Plus-
koor, begeleid door Henk Woudstra, onze onvolprezen pianist. Hoe wij als koor 
ons langzaam scholen in het nieuwe repertoire, en daarnaast het oudere weer 
opfrissen. Bij deze gelegenheid zal Hans Lamers u als toehoorder vast ook 
betrekken. 
 
In deze onrustige tijd in de wereld laten we u in ieder geval graag twee 
ondersteunende liederen horen. Al enige tijd zingen wij regelmatig “Verleih uns 
Frieden” van Mendelssohn Bartholdy.  
Een smeekbede, van een volk in oorlog, om vrede, en hulp van God.  
Tot slot willen we samen met u het bekende Dona Nobis Pacem (Geef ons 
Vrede) laten klinken.  
Eerst éénstemmig, waarna we het als canon met u willen zingen. 

 
 
 
Graag openen we deze deur voor u, 
de Dorpskerk te Vorden  
 
donderdag 16 juni, 14.30 uur; 
 
repetitie van 14.45 - 15.45 uur 
 


