
 

 

 
 
 
 

 
 

BIJ GELEGENHEID VAN HET 50-JARIG JUBILEUM VAN  

FRANS VODEGEL 
 
 
 

15 april 2018 
 
 
 

STEVENSKERK 
St. Stevenskerkhof 62, 6511 VZ Nijmegen 

13:30 UUR 
Kerk open – toegang vrij 

14:00-16:30 UUR 
Concert mannen en vrouwen vocaalensemble 

16:30-17:30 UUR 
Meet & Greet 



 
Het vrouwen vocaalensemble Canto di Donne en het mannen 
vocaalensemble Canto Novio zingen een programma met spannende 
harmonieën, verrassende melodische lijnen en aansprekende teksten.  
 
Zij brengen klassieke werken van J.S. Bach, C. Franck en G.F. Händel. Maar 
ook werken van moderne componisten als Francis Poulenc en Morten 
Lauridsen. Verder zingen ze bijvoorbeeld een koraalbewerking van ‘With a 
little help from my friend’ van John Lennon; een klassieke bewerking van 
‘Zeg me dat het niet zo is’ van Frank Boeijen; een close harmony bewerking 
voor mannenstemmen van het schitterende lied van Toon Hermans ‘Als de 
liefde niet bestond’ en een bewerking van het lied ‘De hemel is dichtbij’ 
volgens de vertolking van Simone Kleinsma.  
 
De liefde voor de muziek is voor de zangers de ‘bindende factor’. De 
dynamiek van het leven vindt zijn weerklank in de vertolking van de muziek. 
Op de websites beschrijven ze dat als volgt: 
 
“Het gaat om wie je bent, je stem en de liefde voor het zingen. Van noten muziek 
maken, dat is wat we samen doen. Zingen met grote lijnen en ingetogen waar de 
muziek daar om vraagt. Samen meegaan in de cadans verbindt ons in één 
ensemble.” 

 
De ensembles zingen de liederen in wisselende bezettingen. Soms 
driestemmig, dan weer vierstemmig of in kleine bezetting. Ze zingen hun 
programma ‘anders dan anders’.  
 
Selma Peters, piano en Wout Moerman, contrabas begeleiden de 
ensembles. Het geheel staat onder leiding van Frans Vodegel die bij 
gelegenheid van zijn jubileum enkele werken speelt op het König-orgel.  
 

 

HET CONCERT WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: 
Gemeente Nijmegen 

Coöperatiefonds van de Rabobank Rijk van Nijmegen 
Poelmann Van den Broek Advocaten Nijmegen 

Van Eldik & Van Eldik Notarissen Malden 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Locatie:                                                 Stevenskerk 

                                                                   St. Stevenskerkhof 62 
                                                                   6511 VZ Nijmegen 

 
De Stevenskerk ligt midden in het centrum van Nijmegen. De kerk is met 
het openbaar vervoer uitstekend te bereiken: vrijwel alle bussen 
stoppen op Plein 1944, waarvandaan het twee minuten lopen is naar de 
Stevenskerk. Het NS-station ligt op ca. 15 minuten loopafstand. De kerk 
is rolstoeltoegankelijk. 

 
Parkeergarages in de omgeving 
Kelfkensbos - loopafstand 6 minuten 
Mariënburg - loopafstand 8 minuten  
Eiermarkt - loopafstand 3 minuten 

 
 

Informatie:                                            www.cantonovio.nl 

                                                                www.cantodidonne.nl 

Contact:                                                 cantonovio@hofsedam.nl 

http://www.cantonovio.nl/
http://www.cantodidonne.nl/


   



 


