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Canta Volare is een jong damesensemble dat bestaat uit 14

leden en staat onder de bezielende leiding van dirigent Jori

Klomp. Het koor onderscheidt zich van anderen door een breed,

wisselend en uniek repertoire waarin de hedendaagse klassieke

muziek een belangrijke plaats inneemt.

De zangeressen kiezen voor een muzikale carrière bij Canta

Volare omdat ze een passie hebben voor koorzang en zichzelf

steeds willen uitdagen en opnieuw bewijzen. Er wordt constant

gewerkt aan klankvorming waarbij het perfectioneren van de

eigen, lichte en homogene klank het streven is.

Canta Volare is een prestatief koor dat regelmatig wil deelnemen

aan concoursen om zich muzikaal steeds opnieuw uit te dagen

en zich steeds verder te ontwikkelen. Wij verzorgen concerten op

hoog niveau in de Euregio en willen het publiek op muzikaal en

emotioneel vlak beroeren. Daarnaast verbreden wij onze

muzikale horizon door samenwerkingen aan te gaan met andere

muzikale disciplines. Zo hebben wij al geconcerteerd met

harmonieën, saxofoonensembles, drumbands en andere koren.

www.cantavolare.nl

Cantate Domino Claudio Monteverdi (1567

-1643) Arr. Jill Gallina

Mae-e Kentaro Sato (1981)

Ave Dulcissima Maria Jackson Berkey (1942)

Ave Verum Corpus Francis Poulenc (1899-1963)

Intermezzo cello – Amandine Flandre

The Lamb John Tavener (1944-2013)

Radiant Stars, Cesar Cui (1835-1918)

above the mountains glowing

Élégie Jules Massenet (1842-1912)

Amandine Flandre (cello),

Claudia Franzen (piano) &

Jori Klomp (zang)

Viva la musica! David L. Brunner (1953)

PAUZE

Alleluia, Laus et Gloria Tarik O’Regan (1978)

Miserere Eva Ugalde (1973)

Saulīt’ Vēlu Vakarāi Lets volkslied;

Andra Sējāna (1978)

Arr. Andris Sējāns

Salve Regina Miklos Kocsar (1933)

Intermezzo cello – Amandine Flandre

Il est bel et bon Pierre Passereau (1509

-1547) Arr. John Leavitt

Bring me little water, Silvy Huddle Ledbetter (1888

-1949) Arr. Greg Gilpin

Mamma, 'k wil een man he Nederlands Volkslied

Arr. Jetse Bremere

Nada te turbe Joan Szymko (1957)

Amandine Flandre (cello)

Programma lenteconcertBiografie Cante Volare

Jori Klomp werd in 1991 geboren te Malmedy (B). Aan het

Conservatorium Maastricht behaalde hij zijn bachelor diploma

Klassieke Saxofoon en Solozang. Momenteel studeert hij aan de

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht voor de master koor-

directie.

Sinds 2012 is Jori project-dirigent van het barokensemble

“Schütz Monteverdi Consort” te Maastricht, sinds 2013 dirigeert

hij het vocaal ensemble Canta Volare en sinds de oprichting in

2009 is hij actief lid van het A’Meuse Saxophone Quartet.

Bij de Fanfare Bereden Wapens, onderdeel van de Koninklijke

Landmacht, bespeelt hij dagelijks de saxofoon. Zingen is en blijft

zijn grootste passie, daarom is hij als countertenor o.a. actief bij

het vocaal ensemble “The Gents”.

Eigenheid, oprechtheid en identiteit, dat zijn drie ingrediënten

waar hij voor staat en die hij toepast bij al zijn muzikale activitei-

ten. Klanken worden vanuit het lijf gevormd, op een zo eerlijk en

eenvoudig mogelijke manier. Vanuit deze eigenheid kan er

gewerkt worden aan techniek. Daarnaast speelt de muziek

uiteraard een primaire rol, muziek doet leven en inspireert!

Muziekopmaat is een kleinschalige muziekschool in Nijmegen.

Er wordt les gegeven aan kinderen vanaf 4 jaar. Zij volgen

muzikale oriëntatielessen. Daarna kan een kind instrument-

lessen volgen en na verloop van tijd in een band leren spelen.

Ook gevorderde muzikanten en volwassenen kunnen bij

Muziekopmaat terecht. www.muziek-op-maat.nl




