KAMERKOOR CONCERTATO
Kamerkoor Concertato is een kamerkoor dat bestaat uit een selecte groep zangers die in
koorverband streven naar een koorklank die meer diepgang en muzikaliteit zoekt en tracht te
vinden in een mooie reeks aan repertoire van vroegbarok tot hedendaagse koormuziek. We
proberen het publiek te blijven boeien tijdens onze themaconcerten en uitvoeringen in
Limburg en ver daarbuiten. Het koor heeft daarnaast ook een kamerorkest om dit doel mede te
bereiken. Het koor is opgericht in 2002 als vocaal ensemble en in 2007 als kamerkoor verder
gegaan. Vele zangsolisten die aan het conservatorium van Maastricht en elders studeerden
hebben hun basis meegekregen vanuit dit koor. Ook een vaste verbondenheid is er te vinden
met studenten van het conservatorium Maastricht zowel het kamerkoor als het kamerorkest.
Alle leden zijn ervaren zangers vanuit de complete limburgse muziekwereld, van Helmond tot
aan Maastricht. Het repertoire is gebaseerd op barokmuziek maar toch een groot deel
gebaseerd op hedendaagse koormuziek van componisten als Karl Jenkins/Bob Chilcott/ John
Rutter/Ludo Claesen en Steven van Kempen.

DIRIGENT
De vaste dirigent en artistiek leider van Kamerkoor- en Kamerorkest Concertato Steven van
Kempen is als componist/dirigent en musicus geen onbekende in de koor- en orkestwereld, hij
leidt tal van ensembles/orkesten en koren en heeft een concertpraktijk van meer dan 250
uitvoeringen/concerten per jaar. Hij studeerde aan verschillende conservatoria o.a. piano
klassiek/orgel klassiek/directie/compositie en zang. Hij is als scheppend en uitvoerend
musicus zeer actief zowel nationaal als internationaal. Als artistiek directeur is hij verbonden
aan Stichting Music Art Limburg. Zijn eigen composities worden o.a. uitgegeven bij
Uitgeverij Music Art Netherlands. Meer info is te vinden op: www.stevenvankempen.nl

CONCERTEN en PRODUCTIES
Grote producties als ‘Totus Tuus Maria’ van Gorecki/ ‘The Messiah’ van Händel /
Peacemass, Stabat Mater en Requiem van Karl Jenkins, Requiem van Bob Chilcott / Requiem
van Fauré en nog vele anderen worden jaarlijks georganiseerd met begeleiding van het
kamerorkest. Het koor geeft naast de grotere producties een behoorlijk aantal concerten en
uitvoeringen per jaar. De door het koor georganiseerde concerten zijn o.a de jaarlijkse
passieconcerten/Tripleconcerten en Kerstconcerten. Het koor werkte onder meer in 2014
onder leiding van Bob Chilcott in New York.
Het koor bestaat uit een vaste kern aan zangers die wekelijks repeteren en uit zangers die op
projectmatige wijze meewerken aan concerten.
Concertreizen worden regelmatig georganiseerd. Het kamerkoor heeft een aantal
concertreizen mogen organiseren met concertreeksen op toplocaties zoals in 2012 naar Wenen
(Centrum van de stad/Augustinerkirche) en in 2014 naar New York (Lincoln Center) en in
Salzburg (Centrum van de stad/dom van Salzburg) 2015. Ook het concertprogramma voor het
seizoen 2015/2016 is te vinden op onze website. www.kamerkoorconcertato.nl
Voor andere vragen kunt u ons bereiken via: Info@kamerkoorconcertato.nl.
CD MAY THE ROAD RISE TO MEET YOU / REQUIEM BOB CHILCOTT
Het koor heeft in 2014 een zeer fraaie CD opgenomen met Kamerorkest Concertato, dit zijn
werken uit ons algemeen repertoire. Daarnaast heeft het koor ook het Requiem van Bob
Chilcott (samen met Vocal Sollys) op CD gezet en deze zijn via onze website of na onze
uitvoeringen te verkrijgen.

