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Open monumentendagen  Leiden 9 en 10  sept. ’17: Korenprogramma 
Het korenprogramma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen OMD-Leiden en de Contactgroep Leidse Koren.  
 

Zaterdag  9 september  
 

Pand  Koor  en 
contactgegevens 

Begintijd concert  

(max ½ uur) 
Omschrijving koor  

 Marekerk 
 

 COV Excelsior 
Leiderdorp (60) 
 

13 en 15 uur De COV Excelsior uit Leiderdorp is een koor met een rijke historie. Sinds de oprichting in 1896 worden zowel 
bekende als minder bekende oratoria en andere religieuze muziek uitgevoerd. Dirigent is Hans van der Toorn. Het 
volgende concert is op zaterdag 25 november 2017 in de Goede Herderkerk in Zoeterwoude - Rijndijk. 

Tielemans & 
Dros 
( Middelstegracht) 
 

Wereldkoor 
Leiden ( 15) 
 

13 en 15 uur  Voor het Wereldkoor is dit het eerste optreden met de nieuwe dirigent Helga Kruse. We starten met een energiek 
werklied uit Mozambique, passend bij het thema “Boeren, burgers en buitenlui”. Gevolgd door oa. een ingetogen 
lied uit Ecuador en een uitbundig lied over een vrolijke rabbijn. 

Stadhuis  
Burgerzaal 
 

Popkoor Sing in 
Tune ( 25) 

13 en 15 uur Popkoor ‘Sing in Tune’ is een  enthousiast en meerstemmig koor bestaande uit ongeveer 35 leden. Het repertoire 
bestaat voornamelijk uit Engelstalige popsongs. Het koor wordt op de piano begeleid door Michaël van der Putten.  
Enkele nummers uit het repertoire zijn o.a. Apologize, Perfect Day, Royals, Hallelujah en Heart of Gold. 

Pieterskerk 
 

Leiderdorps 
Kamerkoor (25) 
 

13 en 15 uur Het Leiderdorps Kamerkoor, dirigent Arnaud van Gelder, brengt afwisselende programma’s met klassiek repertoire 
vanaf de barok t/m de 21e eeuw. Het koor streeft al gedurende 40 jaar naar kwalitatief hoogstaande uitvoeringen. 
Onder de boeren, burgers en buitenlui hier in Nederland bevinden zich ook componisten: hun werk brengen wij 
ten gehore.  

Capella Vocale  
(25) 
Jacqueline Weeda 
 

14 en 16 uur Kamerkoor Capella Vocale uit Leiden werd op 8 oktober 1996 opgericht door Monique Schendelaar  
Op het repertoire staan vooral a-capellawerken. Gezongen wordt uit het hele muzikale repertoire, van 
middeleeuwse tot hedendaagse muziek. Onze belangrijkste motivatie is het plezier in het samen zingen, het samen 
werken aan zeer verschillende, altijd inspirerende muziekstukken en deze uitvoeren tijdens concerten. 
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Pand  Koor  en 
contactgegevens 

Begintijd concert  

(max ½ uur) 
Omschrijving koor  

De Waag  
Entree, vóór 
eetgedeelte  

Musica Mista 
 

13 en 15 uur Het koor Musica Mista zingt zoals de naam al doet vermoeden ”gemengde muziek”. Licht klassiek, jazz en moderne 
liederen. Dit alles onder de enthousiasmerende leiding van onze dirigente Stephanie Múller. 

Binnenplaats 
Academie 
gebouw 
 

Sedenka Balkan 
vrouwenkoor 
 

 
13 en 14 uur 
 

Sedenka (opgericht in 2011) zingt liederen van de Balkan en omringende landen. We gaan voor mooie 
melancholieke, grappige en vrolijke melodieën. We delen een passie voor de opzwepende ritmes en wringende 
harmonieën die zo typerend zijn voor Oost-Europese volksmuziek. Ons repertoire omvat wiege-, werk- , feest-, 
strijd- en liefdesliederen. En een verstild avondgebed (Hongarije) en dankgebed (Hebreeuws).De leiding is in 
handen van Liduin Stumpel.   

William Byrd (25) 15 en 16 uur Het William Byrd Vocaal Ensemble is een Leids koor en is in 1981 opgericht. Het koor heeft ongeveer 25 leden, zes 
of zeven per stemgroep. Het zingt onder leiding van Nico van der Meel  voornamelijk a-capellamuziek.  Het 
repertoire omvat de koorliteratuur van de laatste 600 jaar. Tijdens het optreden zal een selectie oud uit en nieuw 
repertoire klinken. 

Voormalige 
Huishoud- 
school  
Groenhazengracht  

Close to Harmony  
(10) 

13 en 15 uur  Close to Harmony is een Leids  a-capella koor. Het bestaat sinds 2002 en heeft een jazzy repertoire.  Voor boeren, 
burgers en buitenlui zingt het koor repertoire uit de tijd van De Stijl, en  passend bij de Art Nouveau van een aantal 
Leidse monumenten. 
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Zondag 10 september  
Pand  Koor  en 

contactgegevens 
Begintijd concert  

(max ½ uur) 
Omschrijving koor  

Stadhuis 
Burgerzaal 
 
 
 

Vocalei (26) 
 

 13.30 en 15:00 
uur 

Al 30 jaar zingt Kamerkoor Vocalei, opgericht door Anne Postma, met veel plezier. 
Sinds 2009 is Arthur Koopman onze dirigent. Bij het thema Boeren, burgers en buitenlui laat 
Vocalei zigeuners, vissers, boeren en muzikanten de revue passeren. Wij zingen o.a. 
Zigeunerleben (R. Schumann), Three fishers (J. Andriessen) Audite Nova ( O.di Lasso) en 
Muziciens qui chantez (H.Waelrant) 

Gemengd Koor 
Appassionato (25)  
 

14:00 en 16:00 
uur 

De internationale gevarieerdheid en de altijd vierstemmige vertolking van alle liederen zijn 
het visitekaartje van Gemengd Koor Appassionato. Liederen en songs uit alle windstreken, 
klassiek en populair, volksliederen en ook de musicals, worden niet vergeten. Het is de 
afwisseling die het publiek altijd zo waardeert. 

Pieterskerk 
 

Leids Kamerkoor  
( 24) 
 

13:00 en 14:00 
(?) uur 
(combi met 
Praetorius) 

Het Leids Kamerkoor zingt onder leiding van dirigent Jeroen Spitteler voornamelijk a-
capellamuziek, van middeleeuws tot hedendaags. Tijdens de Open Monumentendagen staat 
een deel van het concert Cycles Poétiques op het programma: gedichten die door 
componisten als Benjamin Britten, Paul Hindemith en Morten Lauridsen zijn vertaald in 
muzikale miniaturen. 

Tielemans & 
Dros 
Middelstegracht 
 

Koor Leedvermaak 
Leiden ( 15) 
 

13:00 en 15:00 
uur 

Het Koor Leedvermaak is een vierstemmig Nederlandstalig koor . Het staat onder leiding van  
Arjen Busscher en wordt begeleid door pianiste Borislava Petrova. Wij  repeteren op vrijdag 
van 20.00u tot 22.15u in buurtcentrum Stevenshof.  Ons repertoire is voor jong en oud 

Binnenplaats 
Academie 
gebouw 

Phoenix Kwintet 
(5) 
 

13 en 15 uur De leden van het Phoenix kwintet kennen elkaar uit verschillende Leidse koren en solistische 
projecten. Zij hebben hun vocale krachten gebundeld om madrigalen van Claudio Monteverdi 
en tijdgenoten uit te voeren. Gelijk de vuurvogel Phoenix is dit ensemble inmiddels enkele 
keren na een rustperiode ‘uit de as herrezen’. 

Het Zingend Hart 
(24) 

 

14:00 en 16:00 
uur 

Het Zingend Hart trekt naar de Oost! Met een Aziatisch programma sluit we aan bij het Leidse 
Aziëjaar. China, Japan en Indonesië komen zeker aan bod, Korea misschien ook. Muziek over 
Azië, enkele stukken worden ook in Chinees en Japans gezongen! De uitvoeringen staan 
gepland voor het najaar 2017. 
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Pand  Koor  en 
contactgegevens 

Begintijd concert 

(max ½ uur) 
Omschrijving koor  

Voormalige  
Huishoudschool 
Groenhazen- 
gracht 
 
 

Popkoor Heart and 
Soul (40) 
 

13 en 15 uur Popkoor Heart and Soul staat voor een eigenzinnig en enthousiast meerstemmig 
vrouwenkoor onder leiding van dirigent Norman Ebicilio. Plezier en zingen met elkaar staan 
voorop, tegelijk streven we naar kwaliteit. Het repertoire varieert van oude pop- en soulhits 
en huidige top-40 nummers tot Afrikaanse muziek.  

Zeevaartschool 
Buiten  
 
 

Eurokoor  (40) 
 

13 en 15 uur 
 

Het Eurokoor uit Leiden bestaat uit zo’n 90 leden sterk: mannen en vrouwen, van jong tot 
oud. Het koor wordt begeleid door de EuroPacemakers en staat onder leiding van een zeer 
enthousiaste dirigent Judith Tacken. Alle pop-liederen worden met enthousiasme gebracht 
door dit sprankelende en swingende koor wat niet alleen in Nederland zingt maar ook door 
Europa trekt.  
 

 
Vergulde kruik  
 
Haarlemmer- 
straat 22  

 

 
PUIC ( 20) 
 

 
13 en 15 uur 

Puic is een koor uit Leiden van 35 mensen. Dit jaar vieren wij ons dertigjarig jubileum. Wij 
zingen alles wat las en vast zit: pop, klassiek, wereldmuziek, jazz. Vierstemmig natuurlijk. In 
het Nederlands  of in het Engels, het Frans, het Welsh of het Zweeds, wij draaien onze hand er 
niet voor om. Tijdens Open Monumenten-dagen krijgt u een mix van ons repertoire 
voorgeschoteld.  Heel gevarieerd dus. Dat zal naar meer smaken!   
 

Mila Oost-Europa-
koor ( 12) 
 

14 en 16 uur Het plezier in zingen en de liefde voor Oost-Europese muziek zijn voelbaar als Mila optreedt…! 
Het koor heeft t.g.v. haar 25-jarig bestaan een prachtige reis naar Bosnië gemaakt en daarom 
zullen er veel Bosnische liederen klinken, o.a. over een pasja die zijn bedienden een vrouw uit 
zijn harem kado geeft. 
 

 


