
Workshop voor koorzangers en instrumentalisten. 
Misdelen van Annibale Padovano, 3-korig, 24-stemmig 

o.l.v. Frans Scheffers 

Zaterdag 4 februari 2023, Geertekerk, Utrecht 

 
 

Voor de vijftiende keer organiseren we onze voorjaarsworkshop met veelstemmige 
koormuziek, deze keer delen van de 24-stemmige mis van Padovano (1527 – 1575). 
Een prachtige mis met polyfone gedeeltes, afwisseling tussen de drie koren, mooie 
harmonieën. Beluister een paar voorbeelden op 
https://www.youtube.com/results?search_query=padovano+mis. Kies voor versie 2.  
 
Deze workshop is bedoeld voor ervaren koorzangers. Verder nodigen we de 
volgende instrumenten uit: trombone, dulciaan, zink en lage strijkers. We hebben 
al toezeggingen van verschillende instrumentalisten om mee te doen. 
Instrumentalisten schuiven in principe ’s middags aan en betalen minder. In de 

ochtend repeteren we a capella. Het is dan ook belangrijk dat iedereen vóór 
inschrijving de partituur goed bekijkt of deze muziek geschikt is voor jou. Je moet je 
partij als het nodig is in het 24-stemmige geheel ook alleen kunnen zingen!  
De partituur vind je op de website. We streven naar twee tot vier stemmen per 
partij. 
 
Je kunt je tot uiterlijk 1 december 2022 opgeven via het digitale inschrijfformulier. 
Bij te veel aanmeldingen voor een stemgroep hanteren we de volgorde van 
aanmelding. Daarbij proberen we zoveel mogelijk mensen te plaatsen door 
sommigen te vragen de balk van hun tweede keus te zingen. We kunnen daarom 
pas na 1 december aangeven of je op de wachtlijst staat. We vragen je begrip 
hiervoor. Je krijgt zeker bericht! 
 
 
Indien dit project definitief doorgang vindt, krijgt iedereen kort na 1 december 
bericht, met een verzoek tot betaling. 
De kosten zijn € 42,50 voor zangers en € 25,- voor instrumentalisten. Dit is 
inclusief de pdf-partituren; die kun je zelf op A4 printen. Als je de partituren liever 
geprint thuisgestuurd wilt krijgen, betaal je hiervoor € 10,- extra.  
 
Bij annuleren vanaf het versturen van de muziek t/m 7 januari worden de 
eventueel gemaakte kosten voor de muziek in rekening gebracht. Vanaf 8 januari 
vindt geen restitutie plaats.  
In het geval van een nieuwe corona-uitbraak of andere pandemie volgen wij de door 
de overheid vastgestelde maatregelen. 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=padovano+mis
https://www.haagsrenaissancekamerkoor.nl/2019/2964-2/
https://www.haagsrenaissancekamerkoor.nl/2019/aanmeldformulier-workshop-2023/


 

 
Ambitus van de stemmen: 
 

stem Aantal 
balken 

ambitus 

Hoge sopraan 1 f – hoge a 

Sopraan 2 c – hoge g 

Mezzo 3 c – d 

Alt 2 g – d 

Lage alt 3 f – g 

Tenor 4 c/f – g 

Tenor 2 1 c - d 

Bariton 5 A – d/e 

Bas 2 E – a 

Lage bas 1 Lage C – g 

 
 
Groeten, namens de organisatie Marijke vd Rotte, Marijke vd Broek, Marije Scheffers, 
 
Frans Scheffers 

Wat: Padovano, delen uit de 24-stemmige mis, 3-korig 
Voor:   gevorderde koorzangers en instrumentalisten 
Wanneer:  4 februari 2023, van 10.00 - 17.00 uur 

 
Plaats  Geertekerk, Utrecht. Zie http://www.kerkenkijken.nl/kerk.aspx?ID=5  

  en klik op ‘toon panorama’.  
Kosten:  Zangers: € 42,50 met digitale partituur; € 52,50 met papieren 

partituur. 
Instrumentalisten: € 25,- met digitale partituur; € 35,- met 
papieren partituur. 
Over te maken na bevestiging dat de workshop doorgaat naar 
rekening NL36 INGB 0002 3879 00 t.n.v. M van de Rotte, o.v.v. 
‘workshop Padovano 2023’.  
 

 
Voor meer informatie over de organisatie:  Marijke van den Broek: 
mbroek54@ziggo.nl. Tel nr. 06-19767251. 
Muzikale informatie: Frans Scheffers: fscheffers@ziggo.nl 
 

http://www.kerkenkijken.nl/kerk.aspx?ID=5

