KVOK afdeling Zeeland
jaarverslag 2010
De jaarvergadering hielden we op zaterdag 22 februari in de prachtige kerk van Dreischor. Er waren
elf leden aanwezig. Na het lezen van het jaarverslag werd het jaarplan voorgelegd. Verschillende
leden kwamen met goede suggesties voor activiteiten. Het bestuur zal daar goed rekening mee
houden. Besloten is door het bestuur dat er dit jaar geen excursie zal zijn, omdat de excursie van
vorig jaar wel erg weinig deelnemers had.
In de rondvraag vertelde Jaap Snijder over de stand van zaken met het Gerritsz-orgel in de
Koorkerk in Middelburg.
Na de pauze hield Marco ´t Hart een inleiding over orgelbouw in Engeland, vooral in de Barok.
Daarna nam hij ons mee de kerk in en liet het Vierdag-orgel horen. Veel leden maakten gebruik van
de gelegenheid er zelf op te spelen.
Vanaf maart organiseerden we een cursus improvisatie en koraalimprovisatie in de Doopsgezinde
kerk in Middelburg onder de bezielende leiding van Kees van Eersel. Er waren acht deelnemers, die
de cyclus van zes avonden met groot enthousiasme hebben gedaan. Het was een pittige cursus, met
vaak onverwachte opgaven van de docent en veel leren van elkaar.
Op 8 mei waren we te gast in de basiliek van Hulst. Onder leiding van Jos Vogel hielden we toen
een workshop over Franse Barokmuziek. Eerst hield Jos een inleiding over Franse Barokmuziek en
daarna kon iedereen in de kerk op het Isoré-orgel laten horen wat hij had ingestudeerd. Er waren
negen deelnemers en toehoorders.
Op 20 november mochten de leden in De Hoeksteen te Middelburg met elkaar aan de slag. Naast
het orgel stond een klavecimbel opgesteld en er waren een violiste, een fluitiste en enkele zangers
aanwezig. Samenspelen dus: muziek voor vier handen, twee toetsinstrumenten, viool en basso
continuo, fluit en basso continuo en een paar delen uit een cantate van Buxtehude. Het werd na een
wat aarzelend begin een zeer geanimeerde middag, die min of meer als jamsession eindigde rond de
cantate van Buxtehude. Er waren negen leden aanwezig.
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