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Een project voor én door 
amateurzangers rondom 
The Messiah van G.F. Händel
mmv. Barokensemble AD MOSAM en bariton 
Maarten Koningsberger

● Kennismaken ● Zingen ● Leren ● Beleven ● 

In de aanloop naar The Messiah uitvoeringen van AD MOSAM op 
17 en 18 december 2016 biedt AD MOSAM een participatie-
programma voor amateurzangers met actieve Workshops en een 
Masterclass rondom hét mooiste kerstoratorium dat we kennen.

Inschrijven Masterclass en Workshops vóór 1 november 2016 
via www.admosam.nl/projecten

Za 10 sept 2016 
12.00 – 17.00 uur   
Silent Disco
St. Michielskerk Sittard

Za 10 dec 2016 
9.30 – 17.00 uur    
Masterclass
Paterskerk Weert

Za 17 dec 2016  
aanvang 20.15 uur     
AD MOSAM The Messiah 
St. Martinuskerk Weert

Zo 18 dec 2016   
aanvang 16.00 uur      
AD MOSAM The Messiah 
St. Petruskerk Sittard

Zo 27 nov 2016  
12.00 - 17.00 uur    
Workshop
Paterskerk Weert

Zo 11 dec 2016   
12.00 – 17.00 uur     
Workshop
Sint Janskerk Maastricht

AD MOSAM
Sittard Barok Ensemble
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Kennismaken met muziek uit 
The Messiah in een Silent Disco tijdens 
de Sittardse Uitmarkt. 

Workshops voor individuele amateur-
zangers ‘Koorwerken uit The Messiah’ 
door AD MOSAM.

Een openbare solisten Masterclass 
voor topamateurs door bariton 
Maarten Koningsberger.

   Zangers 
  gezocht voor  
  Moving Messiah

gesubsidieerd door de Provincie Limburg



Wat
30 minuten individuele les en een optreden in de slotpresentatie   
met het orkest van AD MOSAM

Wanneer 
Za 10 dec 2016
9.30 – 17.00 uur
Paterskerk Weert

Kosten
€ 75,00 (incl. lunch)

De Masterclass en de slotpresentatie zijn openbaar en als toehoorder 
bij te wonen (entree € 7,50).

Aanmelding 
www.admosam.nl/projecten
Lees de inschrijfvoorwaarden en meld je aan vóór 1 nov. a.s.

Wat
4-5 koorwerken zingen uit de Messiah 

Wanneer 
Zo 27 nov 2016 
Paterskerk Weert
of
Zo 11 dec 2016  
Sint Janskerk Maastricht

Beide locaties 12.00 – 17.00 uur

Kosten
Deelname Workshop: € 15,00 
Toehoorder Masterclass: €  7,50
Passe partout: € 35,00 
(incl. Messiah concert AD MOSAM in Weert of Sittard)

Aanmelding 
www.admosam.nl/projecten
Lees de inschrijfvoorwaarden en meld je aan vóór 1 nov. a.s.

Wij zoeken amateurzangers met koorervaring die in staat zijn om 
de koorwerken zelfstandig in te studeren, zodat tijdens de 
Workshop vooral aandacht kan worden besteed aan interpretatie 
en afwerking. Auditie is niet nodig. Selectie van de deel nemers 
vindt plaats na inschrijving via het online vragenformulier. Er wordt 
rekening gehouden met de stemmenbalans.

Solisten Masterclass 
voor top-amateurzangers o.l.v. 
bariton Maarten Koningsberger 
en orkest AD MOSAM 

Heb jij ook op TV gezien hoe bariton Maarten Koningsberger 
met BN-ers werkt aan solistenpartijen uit The Messiah? En denk 
jij ‘Dat kan ik ook (of misschien zelfs beter)’? Dan is dit je kans! 
Want op 10 december 2016 komt deze beroemde Nederlandse 
bariton naar Weert voor een solisten Masterclass voor top-
amateurzangers.

Wij zoeken 6 – 8 top amateurzangers die zich verder willen 
bekwamen in de uitvoering van een aria uit Händels Messiah. 
Selectie van de deelnemers vindt plaats na inschrijving via het online 
vragenformulier en op basis van de ingestuurde geluidsopnames. 
Aan het eind van de Masterclass dag presenteer je jouw aria met 
begeleiding van het orkest van AD MOSAM aan het publiek.

Workshop 
‘Koorwerken uit de 
Messiah’ voor individuele 
amateurzangers  o.l.v. Huub Ehlen  
en continuo AD MOSAM 

Heb  jij altijd al eens koorwerken uit The Messiah willen zingen? 
Maar zit dit niet in het repertoire van jouw koor? Hoe zou het zijn om 
dit eens te doen samen met andere zangers, die hetzelfde willen? 
Of misschien ken je de koorwerken nog van vroeger en vind je het 
gewoon heerlijk om ze nóg eens te mogen zingen?

Schrijf je dan nu in voor een van de twee Workshops onder leiding 
van (koor)dirigent en barokspecialist Huub Ehlen van AD MOSAM, 
kom luisteren naar de Masterclass en het concert en jouw Kerst kan 
niet meer stuk!


