
Zeeuws Concertkoor Verdi Requiem  
5 november 2022 Sint Jacobskerk 

 

CONCERTINFO  
KOORLEDEN TOONKUNST NIJMEGEN EN WAGENINGEN 

 
Vertrek Nijmegen: 09.30 
Vertrek Wageningen: 09.50 
Busmaatschappij Betuwe Express 
Aankomst Vlissingen: 12.45 
 
Locatie: Sint Jacobskerk, Oude Markt 2, 4381HK Vlissingen 
Toegang tot de kerk via de kerktuin, c.q. keukeningang (waar fietsen en meestal een paar 
auto’s staan) 
 
Bij aankomst in de kerk:  speciaal voor de koorleden uit Nijmegen en Wageningen is er 
koffie/thee aan een aparte buffettafel. 
Men kan tot uiterlijk 13.45 de omgeving etc. verkennen. 
 
Generale repetitie van 14.00 tot 17.00 uur 
Alle koorleden zijn uiterlijk om 13.45 aanwezig, en staan om 13.50 uur klaar op het 
koorpodium. De dirigent begint meteen met inzingen. 
 
Garderobe en verkleden 
Voor kleding, jassen, etc.  van koorleden is het noorderbalkon beschikbaar. Er is geen 
bewaakte garderobe in de kerk, dus ook niet op het noorderbalkon.  Neem uw tas met 
belangrijke/kostbare zaken mee het podium op, en zet die onder uw stoel. 
Heren kunnen zich verkleden op het noorderbalkon. Dames kunnen, indien gewenst, dit 
doen in één van de toiletten van de kerk.  
 
Kleding: Dames in het lang zwart; pantalon, etc. is ook mogelijk. Sieraden zijn 
toegestaan.  Heren in zwart kostuum, wit overhemd met zwarte strik. Verder zwarte 
kousen en zwarte schoenen, geen sneakers met witte randen, etc. 
Partituur:  Zwart gekaft 
 
Consumpties betalen met muntjes 
De koorleden uit Nijmegen en Wageningen krijgen twee groene muntjes: één om te 
gebruiken in de pauze van de generale repetitie, en één om te gebruiken vóór of in de pauze 
van het concert. 
Koffie, thee, fris, (en ’s avonds) een wijntje zijn aan de buffetten van de kerk verkrijgbaar. 
Men kan ook zelf muntjes bijkopen: groen voor koffie, thee, fris; rood voor het wijntje. Alle 
betalingen via pin. 
 
De buffetten van de kerk zijn open van 15.15 tot 15.45 uur (pauze generale repetitie), van 
19.00 tot 19.50 uur vóór het concert, in de pauze van het concert, en na afloop van het 
concert tot uiterlijk 23.00 uur. 



 
Na afloop van de generale 
De Sint Jacobskerk is omgeven met cafés en restaurants: op de Oude Markt en het 
Bellamypark, aan de haven en de boulevard.  
Van 17.00 tot uiterlijk 17.45 kan men nog in de kerk verblijven. 
Voor onze gasten uit Nijmegen en Wageningen is er soep met een broodje.  
 
Tussen 17.45 en 18.45 uur is de kerk gesloten. 
 
’s Avonds kerk open om 18.45: toegang tot de kerk via de hoofdingang! Koorleden kunnen 
zich dan ook nog verkleden.  
Koor- en orkestleden krijgen een programmaboekje met daarop een sticker. Op vertoon 
ervan krijgt men ‘s avonds toegang tot de kerk.  
De tuiningang van de kerk is ’s avonds gesloten voor koor- en orkestleden. 
Tussen 18.45 en 19.45 kunnen koorleden die in de kerk verblijven plaats nemen op het 
noorderbalkon. S.v.p. de voorste rijen ervan vrij houden. Koorleden kunnen ook wachten in 
de houten banken naast de ingang naar het noorderbalkon, of gebruik maken van de 
wandelgangen in de kerk. 
Let op: de plaatsen voor het publiek in de kerk kunnen niet gebruikt worden om te wachten, 
etc. 
De koorleden nemen om 19.45 hun plaatsen in op het koorpodium. 
 
Aanvang concert: 20.00 
Er is een pauze om circa 21.00 
Einde pauze 21.30 
Einde concert circa 22.00  
 
Zitten – staan:    
Let op (1): als de concertmeester (= eerste violist) aan het begin van het concert gaat staan, 
gaan koor en orkest ook staan. Na het betreden door dirigent en solisten van het podium 
gaat het orkest zitten en blijft het koor staan. 
Tijdens het concert geeft de dirigent aan wanneer u kunt gaan zitten en wanneer u weer 
gaat staan. 
Let op (2): als dirigent en solisten na de pauze het podium betreden blijven orkest en koor 
zitten. De dirigent geeft vervolgens aan wanneer u moet gaan staan, ook al weet u dat u na 
de pauze meteen weer aan de slag moet… wacht op het teken van de dirigent om te gaan 
staan! 
 
Verdi -deel 4 Sanctus 
Het Sanctus is tweekorig. 
Bij de maten 115 t/m begin 127 laat onze dirigent de tweekorigheid (even) vallen: deze 
maten worden tutti gezongen.  
 
De pauze van het concert is na deel 4 Sanctus. 
Na de pauze wordt deel 4 herhaald.  
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