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Overzicht  

De naam van de Stichting is: Stichting Projectkoren Zutphen. 

Het RSIN nummer is 817454871 

De contactgegevens zijn: De heer J.J. Hof, Kerklaan 9, 7211BJ Eefde 

info@concentus-cantzione.nl 

De bestuursleden zijn:  

Mevr. C.E.M. Bijl - Reinders, voorzitter 

De heer J.J. Hof, secretaris 

De heer H.W. Slaghuis, penningmeester 

De heer E.F.B.M. Engel, lid (dirigent) 

 

Het beleidsplan is opgenomen na dit puntsgewijze overzicht. 

Financiële verantwoording: zie aan het eind van deze pagina. 

 

Beleidsplan Concentus Cantzione 2014 -2020 

De Stichting Projectkoren Zutphen stelt zich tot doel met twee grote projecten per jaar het muzikale 

leven in de regio’s Gelderland en de Stedendriehoek te verrijken. Dat betekent dat voor Oost-

Nederland er zowel voor geoefende koorzangers mogelijkheden zijn op hoog niveau te kunnen 

concerteren en voor inwoners van deze ruime regio, en natuurlijk ook daarbuiten, de mogelijkheid 

bijzondere muziek op een hoog niveau te kunnen horen en beleven. Er wordt gekozen uit de rijke 

geschiedenis van de Europese muziek: grote koorwerken met professionele solisten en een 

professioneel orkest.  

 

De Stichting Projectkoren Zutphen stelt voor ieder concert een nieuw projectkoor samen. Dat 

projectkoor heeft de naam Concentus Cantzione ( CC ). Van zangers wordt een grote muzikaliteit en 

dito inzet gevraagd. Er worden audities gehouden om een optimale klankkleur te kunnen realiseren 

voor ieder project. 

 

Ten aanzien van de periode 2014- 2020 heeft de stichting gekozen voor een twee sporenbeleid.  

In de even jaren kiest CC voor grote werken uit de Barok. In de oneven jaren staan werken uit de 

Romantiek of de 20
e
 eeuw op het programma. De Barokwerken worden steeds begeleid door een 

Barokorkest gespecialiseerd in de uitvoeringspraktijk van “Oude Muziek”( authentieke uitvoering). 

Voor de werken uit de Romantiek wordt gekozen voor een “modern”orkest spelend op instrumenten 

van deze tijd. De bezetting van het koor wordt bepaald door keuze van het werk. In de regel zijn 

Barokwerken “kleiner” bezet. De Romantische werken vragen een grote koorbezetting. De solisten 

zijn uiteraard altijd specialisten op het gebied van de Barok cq. Romantiek.  

De complexer wordende wereld om ons heen heeft nieuwe zingeving nodig. De kerk en de 

concertzaal als inspiratie, troost, verstilling en overdenking. Muziek is van de kunsten de meest direct 

op de emotie werkende vorm van kunst en cultuur. Dat maakt dat bij de selectie van de werken 

nadrukkelijk gekeken wordt naar componisten die bekend zijn, maar waarvan de uitgevoerde werken 
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in de afgelopen jaren niet live te horen zijn geweest. Dat geldt uiteraard niet voor de Mattheus 

Passion, maar voor steeds meer Nederlanders is het beleven van een lijdensverhaal in de week voor 

Pasen een vast onderdeel in hun leven.  

 

In 2020 kiest Concentus Cantzione voor een bijzonder groot werk, het War Requiem van Benjamin 

Britten. In dit jaar herdenken we dat de 2eWO 75 jaar geleden geëindigd is. Dit werk werd speciaal 

opgedragen aan de oorlogsslachtoffers en wordt daarom door CC ten gehore gebracht.  

 

In samenwerking met PaaspopKlassiek Zieuwent wordt in Zieuwent jaarlijks de Matthäus Passion 

uitgevoerd.  

Het organiseren van concerten is in handen van het bestuur Stichting Concentus Cantzione. 

 

8 november 2014      G. verdi                Requiem   Zutphen    Rabobank-Buitensociëteit 

 3 april       2015      J.S.Bach               Matthäus Passion    Zieuwent  Werenfriduskerk 

 

 

Financiële verantwoording 

 

Overzicht financieel jaar 2013 

 

  

 

 

 

 



 

Financiële prognose Stichting Projectkoren Zutphen 

 

 

  

 


