
Symfonische koorwerken

Case for support



Huidige problematiek

Weinig grootse symfonische werken op de podia, 
want financiële middelen orkesten niet toereikend

Goede uitvoeringen symfonische koormuziek zijn 
zeldzaamheid

Weinig ruimte voor afwisseling in repertoire

Waar blijft de artistieke uitdaging?



Ons antwoord

Hoog niveau 
symfonische 
koormuziek 
van eigen 

bodem

> 80 
jonge 

zangers

Rotterdams 
hard werken 

klinkend 
resultaat

internationale 
aandachtstrekker

Mahler 
Howells 

Honegger
Bernstein 

grote zalen, 
groot koor, 

groot orkest



Voor wie?

Liefhebbers van het grootse, meeslepende, overweldigende

Voor wie trots is op het talent in Rotterdam



Waarom wij? Wat hebben we al bereikt?

International Classical Music Award

“het opvallend goede en frisse Laurens 
Symfonisch” (NRC)

Partners: Koninklijk Concertgebouworkest & 
Rotterdams Philharmonisch Orkest 

youtu.be/2Qw9-0loJFc

https://youtu.be/2Qw9-0loJFc


Onder Laurens Vocaal vallen:
- Laurenscantorij
- Laurens Collegium
- Laurens Symfonisch

Wiecher Mandemaker
Artistiek leider 
Dirigent



“Het jonge Laurens Symfonisch was voortreffelijk in 
Prokofjevs Cantate. Het moet vreemd lopen als deze 
avond niet als hoogtepunt van het Gergiev Festival 2017 
de geschiedenis ingaat.” (Volkskrant)



Wat levert het op?

Bruisende culturele evenementen in Rotterdam:

• Honeggers Jeanne d’Arc au bûcher - Koninklijk 
Concertgebouworkest - Nationaal Kinderkoor -
dirigent Stéphane Denève

• Elgars Dream of Gerontius - BBC Scottish Symphony 
Orchestra - dirigent Martyn Brabbins

• Adams’ Choruses uit Death of Klinghoffer - Lucas en 
Arthur Jussen - dirigent Wiecher Mandemaker

• Vaughan Williams’ A Sea Symphony - Rotterdams 
Philharmonisch Orkest - James Gaffigan

• Oktobercantate - Rotterdams Philharmonisch Orkest 
- dirigent Valery Gergiev



Bijdragen?

Bijdragen

Als sponsor: 
met tegenprestatie

Een exclusief 
repetitiebezoek 
voor uw relaties

Vrijkaarten 

Andere 
tegenprestatie 

naar keuze

Als begunstiger:
zonder tegenprestatie

Belangeloos



Meer weten & meer horen

youtu.be/YVowLNuV4Zk

www.nporadio4.nl/zondagmiddagconcert/uitzendingen/591860:2018-09-30-
hetzondagmiddagconcert

youtu.be/2Qw9-0loJFc

www.laurensvocaal.nl

Contact: Gerda Ruiter
info@laurensvocaal.nl

06 41079452

Met € 2.000 kunnen 
wij bladmuziek 

aanschaffen voor 
het hele koor.

Met € 5.000 zorgt u 
ervoor dat het koor 

een dagdeel kan 
repeteren.

https://youtu.be/YVowLNuV4Zk
http://www.nporadio4.nl/zondagmiddagconcert/uitzendingen/591860:2018-09-30-hetzondagmiddagconcert
https://youtu.be/2Qw9-0loJFc
http://www.laurensvocaal.nl/
mailto:info@laurenscollegiumrotterdam.nl

