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M I S S I O N   S T A T E M E N T 
Kamerkoor VoxNL | Vocaal Ensemble VoxNL 
 
 
Doelstellingen 
Doel van Kamerkoor VoxNL is Nederlandse koormuziek in het klassieke domein te zingen en 
daarmee te promoten. Het koor wil: 

• een breed en internationaal publiek kennis laten maken met bestaande en nieuwe 
Nederlandse composities; 

• componisten in Nederland aanmoedigen om teksten in de Nederlandse taal te toonzetten; 
• programmeurs van festivals en concertseries stimuleren om vaker Nederlandse koormuziek 

te programmeren; 
• andere koren stimuleren meer Nederlandse koormuziek te zingen. 

Het koor werkt daartoe aan de verdere uitbouw van een repertoire van bestaande en nieuwe 
Nederlandse koorliederen in het klassieke domein en brengt dit ten gehore in eigen concerten, 
tijdens al dan niet internationale festivals en bij andere gelegenheden. 
 
Samenstelling 
Kamerkoor VoxNL streeft naar maximaal 24 zangers per project. Ieder concert worden werken in 
verschillende bezettingen uitgevoerd. Met actuele ontwikkelingen in de Nederlandse 
amateurkoorwereld in het achterhoofd is voor SMAB (sopraan, mezzo, alt, bariton) gekozen als 
centrale bezetting. Hierdoor blijft de balans tussen de stempartijen bewaard zonder concessies te 
hoeven doen aan meerstemmigheid. Bestaande stukken in SATB-zetting (sopraan, alt, tenor, bas) 
worden waar wenselijk en mogelijk opnieuw gearrangeerd voor SMAB. Het koor bestaat uit een 
vaste kern van minimaal acht zangers en uit een schil van projectzangers. De vaste kern wordt 
gevormd door het Ensemble VoxNL, dat naast het kamerkoorprojectrepertoire structureel repeteert 
aan een ‘eigen’ ensemble-repertoire en dat optreedt bij verschillende gelegenheden tussen de 
grotere koorprojecten in. Alle deelnemende zangers zijn gevorderde amateurs, die na een 
succesvol verlopen auditie worden aangenomen. 
 
Artistieke en zakelijke leiding 
De artistieke leiding is in handen van (wisselende) professionele dirigenten in nauwe 
samenwerking met de organisatoren van VoxNL, daarbij al dan niet ondersteund door vocal 
coaches. De zakelijke leiding is in handen van de Stichting VoxNL. Koorleden betalen per project 
een financiële bijdrage; deze basis wordt aangevuld met subsidie om een hoog artistiek niveau en 
een goede programmering en publieksbeleving te kunnen waarborgen. 
 
Planning 2019 en verder 
Het streven is om met Kamerkoor VoxNL een eigen concert te verzorgen in de winter van 
2019/2020. De gedachten gaan daarbij uit naar een volledig Nederlandstalig a capella programma 
van Nederlandse poëzie op muziek in samenwerking met een of meer hedendaagse dichters. In 
2021 is deelname met Kamerkoor VoxNL en/of met het Ensemble VoxNL aan Europa Cantat in 
Ljubljana (Slovenië) voorzien. Ook wordt deelname aan de World Choir Games in juli 2020 in 
Vlaanderen overwogen. 
 
Achtergrond 
Kamerkoor VoxNL is een voortzetting van Projectkoor VoxNL dat in 2018 meedeed aan Europa 
Cantat in Tallinn (Estland). De nieuwe kamerkoorprojecten van VoxNL bouwen voort op de 
ervaringen die met dit project in 2018 zijn opgedaan. Eén van de ervaringen daar was dat het 
gebrek aan tenoren in de Nederlandse korenwereld de haalbaarheid van programma’s door 
gemengde koren en ensembles ernstig in gevaar brengt. Daarom is besloten om Kamerkoor en  
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Ensemble VoxNL in andere bezettingen te laten zingen dan de traditionele SATB-bezetting mét 
zoveel mogelijk behoud van mannenstemmen en de gemengde koorklank. Een andere ervaring is 
dat zingen in het Nederlands zowel voordelen (verstaanbaarheid, toegankelijkheid, betere 
tekstbehandeling en -beleving) als uitdagingen kent.  


