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VOORWOORD WIECHER MANDEMAKER

De Stichting Laurenscantorij presenteert u met gepaste trots de nieuwe 
seizoenbrochure. We bieden u een ruim en gevarieerd aanbod van bekende en 
onbekende koormuziek waarvan u kunt genieten tijdens cantatediensten en 
concerten. Misschien volgt u de Laurenscantorij al jaren op de voet, misschien 
is deze brochure uw eerste kennismaking met ons. Lees meer in onderstaand 
voorwoord van artistiek leider Wiecher Mandemaker en kom luisteren!

De Laurenscantorij en het Laurens Collegium Rotterdam slaan meer en meer 
hun vleugels uit, bijvoorbeeld tijdens de concertreis naar Frankrijk in december.  
Ook in de programmering van concertgebouw de Doelen zijn beide koren goed 
vertegenwoordigd. Graag neem ik u als dirigent en artistiek leider mee door de 
brochure. Als eerste vertel ik u meer over mijn keuzes met betrekking tot de 
cantatecyclus.

In september 2005 nam Barend Schuurman afscheid van de Laurenscantorij 
met het dirigeren van Bach’s Hohe Messe. Nu, precies vijf jaar later, opent hij 
het cantateseizoen door de koralen uit Bach’s Grote Orgelmis te dirigeren. 
Zelf neem ik mijn positie weer in achter het orgel en speel ik een aantal van 
de grote orgelbewerkingen die samen de Grote Orgelmis vormen. Tijdens 
de cantatedienst van maart 2011 keert Schuurman nog een keer terug als 
gastdirigent als hij de Cantate 182 Himmelskönig, sei willkommen van Bach en 
het Ave Maria van Stravinsky dirigeert. Wij kijken uit naar deze hernieuwde 
kennismaking.

Zonder één van Bach’s meesterlijke cantates tekort te willen doen wil ik u toch 
zeker wijzen op Cantate 56, Ich will den Kreuzstab gerne tragen, Cantate 92 
Ich hab in Gottes Herz und Sinn en Cantate 12 Weinen,klagen, sorgen, zagen. 
Deze cantates zijn, hoewel ze onderling sterk van elkaar verschillen, alle van 
ongekende schoonheid. Tijdens de cantatediensten klinkt iedere maand een 
aanvullend koorwerk. Vocale juweeltjes uit verschillende stijlperiodes en 
tradities. Van Praetorius tot Reger en van Weelkes tot Britten. Omdat het 
in oktober vijf jaar geleden is dat ik mijn eerste cantatedienst dirigeerde in 
de Laurenskerk koos ik ervoor om voor deze gelegenheid zelf een stuk te 
componeren. 

De uitvoering van de Matthäus Passion op Palmzondag is de kroon op de 
cantatecyclus. Het Laurensorkest met veel jonge, enthousiaste spelers 
begeleidt de cantatediensten. Hayo Boerema neemt zoals gebruikelijk plaats 
achter de klavieren.

De Laurenscantorij concerteert dit jaar veelvuldig. Zo klinkt dit jaar, naast 
de Matthäus Passion, ook Bach’s andere beroemde passie, de Johannes 
Passion,  in de Laurenskerk. De begeleiding is bij dit concert in handen van 
barokorkest Concerto d’Amsterdam. Daarnaast is de Laurenscantorij te horen 
in de St. Nicolas Cantate van Britten tijdens concerten in de Doelen en in 
Clermont Ferrand, Frankrijk. Aan het einde van het seizoen presenteert de 
Laurenscantorij u de nieuwe cd tijdens het zomerconcert. 

Het Laurens Collegium Rotterdam mag zich verheugen in een grote 
belangstelling van orkesten en concertorganisaties uit heel Nederland. Dit 
gezelschap van talentvolle jonge zangers is dit seizoen onder andere te 
beluisteren in een kerstconcert met werken van Engelse meesters. Ook zijn zij 
dit jaar voor het eerst te gast in de cantatecyclus. In december voeren zij onder 
andere een Magnificat en Nunc Dimittis van Howells uit. 

Ik vraag graag uw aandacht voor twee concerten in het bijzonder. In november 
zingt het Laurens Collegium Rotterdam o.l.v. Frans Brüggen de Paukenmesse 
van Haydn in concertgebouw de Doelen. Brüggen is met zijn Orkest van de 
Achttiende Eeuw wereldberoemd en deze uitnodiging is dan ook iets om trots 
op te zijn! In maart 2011 is het koor weer te beluisteren in de Doelen, nu in een 
uitvoering van het onvolprezen Requiem van Mozart dat uitgevoerd wordt met 
Sinfonia Rotterdam o.l.v. Conrad van Alphen.

Mede namens alle musici uit de diverse ensembles, zakelijk leider Everarda 
Slabbekoorn en het bestuur van de Stichting Laurenscantorij wens ik u weer 
een zeer muzikaal seizoen toe! 

Wiecher Mandemaker
Artistiek leider



Sigurd Snoeys verwelkomt 
u graag in zijn sfeervolle 
winkel! 

U kunt hier altijd terecht voor uw eigen 
favoriet, of de zoektocht naar iets 
nieuws. Meer dan 150 m2 wijnplezier 
van 4,95 tot....
Voor een feestelijke gelegenheid 
of gewoon een lekker glas, laat 
u adviseren door de aanwezige 
sommelier. Kwaliteit, diversiteit en 
service voor een goede prijs.

Wijnkoperij de Gouden Ton Rotterdam
Oppert 4a (Vanaf de Laurenskerk de andere 
kant van de Oppert)
tel 010-2331042
Rotterdam@degoudenton.nl

Openingstijden:
Dinsdag tm Donderdag van 10:00 tot 18:00
Vrijdag van 10:00 tot 21:00
Zaterdag van  10:00 tot 17:00
Zondag van 12:00 tot 17:00

Gratis thuisbezorgd vanaf € 75,-

Bent u al lid van de wijnclub? Kijk voor meer informatie op 
www.degoudenton.nl of loop even binnen in de winkel.

Hoor de muziek
in uw leven

 Ook als u minder goed hoort ...

Moderne hoortoestellen geven de gebruiker steeds meer het gevoel 

er weer helemaal bij te horen. Met bepaalde Widex hoortoestellen 

kunt u zelfs weer volop genieten van muziek, bijvoorbeeld de zang van 

de Laurenscantorij.

Vraag daarom eens aan uw audicien naar een Widex hoortoestel met 

muziekprogramma. U kunt kiezen uit diverse modellen, afhankelijk van 

uw persoonlijke wensen en voorkeuren. 

Meer informatie vindt u op onze website:  www.widex.nl

(advertentie)
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Zondag 19 september, 19.00
Cantatedienst
Laurenskerk

Bach / Grote Orgelmis  

Laurenscantorij

Barend Schuurman dirigent
Wiecher Mandemaker orgel

SEPTEMBER

Zondag 17 oktober, 19.00
Cantatedienst
Laurenskerk

Bach / “Ich will den Kreuzstab gerne 
tragen” BWV 56
W. Mandemaker / Pater Noster

Laurenscantorij & Laurensorkest
 
Pieter Hendriks bas 
Hayo Boerema orgel
Wiecher Mandemaker dirigent

OKTOBER

PROGRAMMA‘10      

Zingen met Wiecher!
Ieder najaar organiseert de Laurenscantorij een bijzondere 
koorworkshop; ‘Zingen met Wiecher’. Enthousiaste zangers van alle 
leeftijden studeren samen met de Laurenscantorij onder leiding van 
dirigent Wiecher Mandemaker diverse koorwerken in.  Ervaring is niet 
belangrijk, plezier in zingen wel! Na een dag hard werken volgt een 
optreden voor publiek. 
Deelname is gratis.

Op het moment dat deze brochure gedrukt werd, was de exacte datum 
van ‘Zingen met Wiecher’ nog niet bekend. 
Hebt u interesse in ‘Zingen met Wiecher’? Mail dan voor meer 
informatie naar info@laurenscantorij. 

PROGRAMMA‘10

JULI

Zondag 4 juli, 19.00
Laurenskerk
Evensong

Muzikale viering in de Anglicaanse traditie

Laurenscantorij 
Hayo Boerema orgel
Wiecher Mandemaker dirigent

Zondag 11 juli, 18.00 
Oude Kerk, Amsterdam
Evensong

Muzikale viering in de Anglicaanse traditie

Laurenscantorij
Sebastiaan ‘t Hart orgel
Wiecher Mandemaker dirigent

8
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Zondag 19 december, 19.00
Cantatedienst
Laurenskerk

Britten / A hymn to the virgin   
Howells / Magnificat and Nunc Dimittis 
Howells / A spotless rose 

Laurens Collegium Rotterdam
Hayo Boerema orgel
Wiecher Mandemaker dirigent

DECEMBER

Woensdag 1 december, 20.30
Laurenskerk Rotterdam
In memoriam Britten

Britten / Saint Nicolas Cantata
Vaughan Williams / Suite Flos Campi
voor altviool, koor en orkest 
Pärt / Cantus in memoriam Benjamin Britten

Laurenscantorij (olv Wiecher Mandemaker)
Sinfonia Rotterdam (olv Conrad van Alphen)

Ben Johnson tenor
Maxim Rysanov altviool

Toegang: € 25 / € 23 (R’pas, 65+) / € 18 (CJP) / 
€ 7 (t/m 16 jaar)
Kaartverkoop via www.dedoelen.nl 
of bel 010 2171717

PROGRAMMA‘10      

Zaterdag 11 december, 20.30
Sint-Bartholomaeuskerk, Beek-Ubbergen
O Magnum Mysterium

Byrd / Ave Maria, gratia plena / Senex puerum 
/ O magnum mysterium
Philips / O beatum et sacrosanctum diem 
Weelkes / Gloria in excelsis
Britten / A hymn to the virgin / A ceremony of 
lessons and carols Op.28  
Howells / Magnificat and Nunc Dimittis / 
A spotless rose

Laurens Collegium Rotterdam
Arjen Leistra orgel
Wiecher Mandemaker dirigent

Toegang: € 18 / € 10 (CJP/student)
Kaartverkoop via www.concertseriebeek.nl 
of bel 024-68 41 897

Dinsdag 21 december, 20.30
Maison de la culture, Clermont-Ferrand 
Frankrijk

Pärt / Berliner Messe
Britten / Saint Nicolas Cantata

Laurenscantorij
Orchestre d’Auvergne
Arie van Beek dirigent

Toegang: € 20 / € 17 / € 14
Meer informatie en kaartverkoop via 
www.orchestre-auvergne.fr

Zondag 21 november, 19.00
Cantatedienst
Laurenskerk

Bach / “Es reißet euch ein Schrecklich Ende” 
BWV 90
Reger / “Der Mensch lebt und bestehet” 
Op.138 

Laurenscantorij & Laurensorkest 
Annette Vermeulen alt
Arco Mandemaker tenor
Mattijs van der Woerd bas
Hayo Boerema orgel
Wiecher Mandemaker dirigent

NOVEMBER

Dinsdag 2 november, 20.15
De Doelen, Grote Zaal 
Haydn’s Paukenmesse

Mozart / Kyrie KV 341 
Mozart / Ave verum corpus KV 618
Haydn / Symfonie nr. 101 in D ‘De Klok’
Haydn / Missa ‘In tempore belli’ 
(‘Paukenmesse’)

Laurens Collegium Rotterdam 
Orkest van de Achttiende Eeuw
Frans Brüggen dirigent

n.t.b. sopraan
Marjolein Niels mezzosopraan
Ben Johnson tenor
Stephan MacLeod bariton 

Toegang: € 32 / € 30 (R’pas, 65+) / € 22 (CJP) / 
€ 7 (t/m 16 jaar)
Kaartverkoop via www.dedoelen.nl 
of bel 010 2171717
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JAARKALENDER

januari

Zondag 9 januari, 15.00
Pärt’s Berliner Messe (nieuwjaarsconcert)

Zondag 16 januari, 19.00
Cantatedienst

Zondag 19 september, 19.00
Cantatedienst

Vrijdag 1 april, 20.00 
Johannes Passion 

Zondag 17 april
10.30 uur (deel I)
13.30 uur (deel II) 
Matthäus Passion (cantatedienst)

Donderdag 3 maart, 20.15
Requiem Mozart

Zondag 20 maart, 19.00
Cantatedienst

Woensdag 23 maart, 20.15
Gurrelieder in vol ornaat (Rotterdam)

Donderdag 24 maart, 20.15
Gurrelieder in vol ornaat (Eindhoven)

Zaterdag 26 maart, 20.15
Gurrelieder in vol ornaat (Den Haag)

september

maart april

Zondag 15 mei 19.00
Cantatedienst

mei

Vrijdag 17 juni, 20.00
Zomerconcert & CD presentatie

Zaterdag 25 juni, 18:00 - 24:00
Nacht der Kerken

juni

Woensdag 1 december, 20.30
In memoriam Britten

Zaterdag 11 december, 20.30
O Magnum Mysterium 

Zondag 19 december, 19.00
Cantatedienst

Dinsdag 21 december, 20.30
Concert Clermont-Ferrand, Frankrijk

december

Dinsdag 2 november, 20.15
Haydn’s Paukenmesse 

Zondag 21 november, 19.00
Cantatedienst

november

‘10

‘11

12 13

februari

 Zondag 20 februari 19.00 
Cantatedienst

Zondag 4 juli, 19.00
Evensong

Zondag 11 juli, 18.00 
Evensong

juli

Zondag 17 oktober 19.00
Cantatedienst

oktober



Zondag 20 februari 19.00 
Cantatedienst
Laurenskerk

Bach / Cantate “Ich hab in Gottes Herz und 
Sinn” BWV 92
Praetorius / “Vater unser in dem Himmel”

Laurenscantorij & Laurensorkest
Nienke Oostenrijk sopraan
Annette Vermeulen alt
Arco Mandemaker tenor
Pieter Hendriks bas
Hayo Boerema orgel
Wiecher Mandemaker dirigent

FEBRUARIJANUARI

Zondag 16 januari, 19.00
Cantatedienst
Laurenskerk

Bach / “Cantate Liebster Jesu, mein Verlangen” 
BWV 32 
Weelkes / Anthem “O how amiable” 

Laurenscantorij & Laurensorkest 

Caroline Stam sopraan
Matthijs Mesdag bas
Hayo Boerema orgel
Wiecher Mandemaker dirigent

Zondag 9 januari, 15.00
Laurenskerk
Nieuwjaarsconcert 

Pärt / Berliner Messe
Boerema / Versets improvisé
Pärt / The Beatitudes   
Pärt / Annum per Annum

Laurenscantorij
Hayo Boerema orgel
Wiecher Mandemaker dirigent

Toegang: € 15 / € 12 (CJP/65+/R’pas) 
€ 7 (t/m 14 jaar)
Kaartverkoop via www.laurenscantorij.nl 
of bel 010 5118647

PROGRAMMA‘11

Zondag 20 maart, 19.00
Cantatedienst
Laurenskerk

Bach / Cantate “Himmelskönig, sei 
willkommen” BWV 182 
Stravinsky / Ave Maria  

Laurenscantorij & Laurensorkest 
Wilke te Brummelstroete alt
Robbert Overpelt tenor
Bas Ramselaar bas
Hayo Boerema orgel
Barend Schuurman dirigent

MAART

Donderdag 3 maart, 20.15
De Doelen, Grote zaal

Mozart / Symfonie nr. 39 KV 543
Mozart / Requiem KV 626

Sinfonia Rotterdam & Laurens Collegium 
Rotterdam o.l.v. Conrad van Alphen

Renate Arends sopraan
Noa Frenkel alt
Marcel Beekman tenor
Patrick Schramm bas 

Toegang: € 30/ € 28 (R’pas/65+/€ 21 (CJP)/ 
€ 7 (t/m 16 jaar)
Kaartverkoop via www.dedoelen.nl 
of 010 2171717

Zaterdag 5 maart, 20.15
Muziekgebouw aan ‘t IJ Amsterdam

Programma: zie donderdag 3 maart
Kaartverkoop via www.muziekgebouw.nl 
of bel 020-788 20 00

PROGRAMMA‘11      

Woensdag 23 maart, 20.15
De Doelen, Grote zaal
Gurrelieder in vol ornaat 

Schönberg / Gurrelieder

Codarts Symphony Orchestra & Orkest van het 
Koninklijk Conservatorium o.l.v. Reinbert de 
Leeuw
Koren van het Koninklijk Conservatorium & 
Codarts 
Laurens Collegium Rotterdam o.l.v. Wiecher 
Mandemaker
Het Brabant Koor o.l.v. Louis Buskens
Toonkunstkoor Amsterdam o.l.v. Boudewijn 
Jansen 

Chris Merritt Waldemar
Melanie Diener Tove
Eberhard Francesco Lorenz Klaus-Narr
Catherine Wyn-Rogers Waldtaube
Andrew Schroeder bariton
Jeroen Willems spreker

Toegang: € 32/ € 30 (R’pas, 65+)/€ 22 (CJP)/ 
€ 7 (t/m 16 jaar)
Kaartverkoop via www.dedoelen.nl 
of bel 010 2171717

Donderdag 24 maart, 20.15
Muziekcentrum Frits Philips, Eindhoven

Programma: zie woensdag 23 maart
Toegang: € 28,00/€ 24,00/€ 18,00/€ 12,00
Kaartverkoop via www.muziekcentrum.nl 
of bel 040 244 20 20

Zaterdag 26 maart, 20.15
Dr. Anton Philipszaal, Den Haag

Programma: zie woensdag 23 maart
Toegang: € 25 / € 22,50 (UIT-pas 65+) / 
€ 10 (t/m 27 jaar)
Kaartverkoop via www.philipszaal.nl 
of bel 070 88 00 333

1514
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Zondag 15 mei 19.00
Cantatedienst
Laurenskerk

Bach / Cantate “Weinen, klagen, sorgen, 
zagen” BWV 12
Boerema / Jubilate Deo

Laurenscantorij & Laurensorkest
Elsbeth Gerritsen alt
Nico van der Meel tenor
Matthijs Mesdag bas
Hayo Boerema orgel
Wiecher Mandemaker dirigent

PROGRAMMA‘11      

APRIL

Zondag 17 april
10.30 uur deel I, 13.30 uur deel II 
Cantatedienst Laurenskerk
Bach / Matthäus Passion BWV 244

Laurenscantorij & Laurensorkest
Gerben Houba Evangelist
Matthijs Mesdag Christus
Nienke Oostenrijk sopraan
Elsbeth Gerritsen alt
ntb tenor
ntb bas 
Jeugdkoor Young Voices, olv Rozemarijn Kalis 
Hayo Boerema orgel
Wiecher Mandemaker dirigent

MEI

Vrijdag 1 april, 20.00 
Laurenskerk
Passieconcert

Bach / Johannes Passion BWV 245

Laurenscantorij
Concerto d’Amsterdam 

Nico van der Meel Evangelist
Mattijs van der Woerd Christus
Caroline Stam sopraan
Wilke te Brummelstroete alt
Arco Mandemaker tenor
Wiard Witholt bas
Wiecher Mandemaker dirigent

Toegang € 40 / € 35 (R’dam pas, 65+) / 
€ 25 (CJP)/ € 15 (kinderen t/m 14 jaar)

Kaartverkoop via www.laurenscantorij.nl 
of bel 010 5118647
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JUNI

Vrijdag 17 juni, 20.00
Laurenskerk
Zomerconcert & CD presentatie

Laurenscantorij & Laurens Collegium 
Rotterdam
Wiecher Mandemaker dirigent
Hayo Boerema & Arjen Leistra orgel

Toegang: € 20 / € 15 (R’dampas/65+/CJP) 
€ 7 (kinderen t/m 14 jaar)
Kaartverkoop via www.laurenscantorij.nl 
of bel 010 5118647















Accountants en belastingadviseurs

PROGRAMMA‘11

Zaterdag 25 juni, 18:00 - 24:00
Laurenskerk
Nacht der Kerken

Tijdens de Nacht der Kerken presenteren 
de Laurenskerk en Laurenscantorij een 
aantal bijzondere programma¹s. Muziek, 
verhaal, theater, laat u verrassen door wat 
de Laurenskerk en Laurenscantorij u te 
bieden hebben! U kunt meezingen met de 
Laurenscantorij in een speciale koorworkshop 
onder de enthousiaste leiding van Wiecher 
Mandemaker. Wilt u al eerder in de 
stemming komen? Bezoek dan op 17 juni 
het zomerconcert van de Laurenscantorij en 
het Laurens Collegium Rotterdam waarin de 
nieuwste CD gepresenteerd wordt. 
Voor meer informatie zie
www.nachtderkerken.nl en de website van de 
Laurenscantorij, www.laurenscantorij.nl
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VRIENDEN VAN DE 
LAURENSCANTORIJ

De vele activiteiten van de Stichting 
Laurenscantorij zouden niet mogelijk zijn 
zonder de steun van onze trouwe donateurs, 
de Vrienden van de Laurenscantorij. 
Ook u kunt Vriend worden van de 
Laurenscantorij en zo bijdragen aan prachtige 
concerten, cantatediensten en andere 
activiteiten.

Wanneer u zich aanmeldt als Vriend van de 
Laurenscantorij krijgt u de nieuwe CD van Cor 
Ardesch en de Laurenscantorij cadeau, met 
daarop de Grote Orgelmis van J.S. Bach.

Naast dit welkomstgeschenk, heeft u als 
Vriend van de Laurenscantorij ook de volgende 
voordelen:
- Gratis toezending van de seizoenbrochure
- Vrijkaarten voor het nieuwjaarsconcert met 
aansluitend de Nieuwjaarsreceptie
- Gratis toezending van de (bestelde) 
toegangskaarten
- Vrienden krijgen eerste keus bij de ‘Adopteer 
een stoel’ actie voor de Matthäus Passie op 
Palmzondag. 

Voor een bijdrage vanaf € 60 tot € 120 per jaar 
ontvangt u gereserveerde plaatsen voor de 
door u bestelde concertkaarten.

Voor een bijdrage van € 120 tot € 180 per 
jaar ontvangt u per persoon één vrijkaart 
met gereserveerde plaats voor alle concerten 
van de Laurenscantorij gedurende een 
concertseizoen.

Voor een bijdrage van € 180 of meer per jaar 
ontvangt u per persoon twee vrijkaarten met 
gereserveerde plaats voor alle concerten 
van de Laurenscantorij gedurende een 
concertseizoen.

Vanaf seizoen 2010-2011 is het tevens 
mogelijk via automatische incasso te betalen, 
eventueel in termijnen. 

Wilt u zich aanmelden als Vriend van de 
Laurenscantorij? Neemt u  dan contact 
op met Gemma Vredeveldt, secretaris via 
secretariaat@laurenscantorij.nl 
of bel 010 511 86 47.

ZING MEE!
De Laurenscantorij is altijd op zoek naar 
vocaal talent. Denk je dat je geschikt bent 
voor een ambitieus en druk bezet koor 
als de Laurenscantorij? Kom dan eens 
naar een repetitie. We repeteren iedere 
donderdagavond van19.45 tot 22.15 uur 
in de Opstandingskerk in Rotterdam. Kom 
vrijblijvend een keer meezingen op een 
repetitie of neem contact op via info@
laurenscantorij.nl voor meer informatie over 
wat er van je verwacht wordt. Wanneer je, na 
een auditie, bent toegelaten, volgt altijd een 
proefperiode van 3 maanden. Daarna krijg je 
te horen of je definitief toe kunt treden tot de 
Laurenscantorij! 

Het Laurens Collegium Rotterdam staat open 
voor gevorderde conservatoriumstudenten 
zang en afgestudeerde zangers. Alle 
stemsoorten zijn welkom, met name tenoren. 
Neem contact op via info@laurenscantorij.nl 
voor meer informatie en auditie.
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SPECIALE 
GELEGENHEDEN EN 
SPONSORING

De Laurenscantorij zingt niet alleen tijdens 
concerten en cantatediensten, maar ook bij 
speciale gelegenheden, zoals jubilea, zakelijke 
diners, congressen, prijsuitreikingen etc.
Hebt u interesse in een optreden van de 
Laurenscantorij en wilt u weten wat de 
mogelijkheden zijn, speciaal voor u? Stuur dan 
een email naar info@laurenscantorij.nl of bel 
de zakelijk leider Everarda Slabbekoorn op
06 410 79 452.

Het seizoen 2010-2011 zit voor de 
Laurenscantorij, het Laurensorkest en het 
Laurens Collegium Rotterdam weer vol 
bijzondere projecten en concerten.
U begrijpt dat dit veel voorbereidingen en 
inspanning vereist. Ook op financieel vlak. 
Het bestuur van de Stichting Laurenscantorij 
streeft ernaar om in samenspraak met de 
Laurenscantor de voortzetting van de vocale 
en instrumentale traditie in de Laurenskerk 
optimaal voor de toekomst te waarborgen. De 
verwezenlijking hiervan vraagt om omvangrijke 
financiële voorzieningen. Het bestuur mag zich 
verheugen in een grote kring van Vrienden van 
de Laurenscantorij.
Om de idealen voor de toekomst concreet 
vorm kunnen geven zijn wij op zoek naar 
nieuwe support en fondsvorming.
Het bestuur van de Stichting Laurenscantorij 
zou het daarom bijzonder op prijs stellen om in 
contact te komen met bedrijven, organisaties 
of personen die ons financieel willen steunen.

Graag lichten wij onze ambities toe in een 
persoonlijk gesprek waarbij vanzelfsprekend 
ook de wensen van de mogelijke sponsor 
kunnen worden besproken. 

Hebt u interesse in sponsoring van de Stichting 
Laurenscantorij? Stuur dan een email naar 
info@laurenscantorij.nl of bel de zakelijk leider 
Everarda Slabbekoorn op 06 410 79 452.

Namens het Bestuur van de Stichting 
Laurenscantorij
Michael Aletrino voorzitter

MEER WETEN?
Meldt u dan aan voor de mailinglijst van de 
Laurenscantorij zodat u op de hoogte blijft van 
alle concerten, cantatediensten en bijzondere 
uitvoeringen door de Laurenscantorij, 
het Laurens Collegium Rotterdam en het 
Laurensorkest.
Stuur een mail naar info@laurenscantorij.nl 
of meldt u aan via de website,
www.laurenscantorij.nl.

Fotografie © Jeroen Rop



www.laurenscantorij.nl


