
 

Kom zingen  bij het Ouder- en Vriendenkoor 
van het Rudolf Steiner College 
 
 

Het Vondelkoor 
Zingen in een koor! Ooit aan gedacht?  Het Rudolf Steiner College Rotterdam 
heeft sinds 1979 een Ouder- en Vriendenkoor, dat de naam Het Vondelkoor 
draagt. Die naam dateert uit de tijd dat de bovenbouw gevestigd was aan de 
Vondelweg. Het koor repeteert op de dinsdagavond van 19:30 – 21:30 in de hal 
van het Rudolf Steiner College in de Tamboerstraat. 
 

Vierstemmig 
Het koor heeft circa 30 leden, verdeeld over vier stemmen: sopranen, alten, 
tenoren en bassen. De leeftijd van de koorleden varieert van 25 tot 75 jaar. 
Het feit dat veel leden al vanaf de oprichting in het koor zingen, zegt iets over het 
plezier dat zij eraan beleven.  Zingen geeft immers energie, is ontspannend en 
gezond en is bovendien een heerlijke vrijetijdsbesteding. 
 

Muzikale leiding 
Sinds 2006 staat het koor onder leiding van Hans Barkmeijer, die 25 jaar als 
muziekleraar verbonden is geweest aan het Rudolf Steiner College. 
Door zijn enthousiasme is elke koorrepetitie een aangename bijeenkomst, 
waarbij hard werken en humor samengaan. De repetities worden begeleid door 
een vaste pianist(e). 
 

Repertoire 
Het repertoire is hoofdzakelijk klassiek, met het accent op bekende en grote 
werken van beroemde componisten.  Dat lijkt ‘zware’ muziek, maar door elkaars 
enthousiasme en steun bereikt het koor een hoog muzikaal niveau. 
De afgelopen jaren heeft het koor onder andere de volgende werken ten gehore 
gebracht: Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms; Die Siebe Worte Jesu am 
Kreuz van César Franck; Requiem op.149 in D van Josef Gabriël Rheinberger; 
Requiem van Anton Bruckner; Pater Noster van Verdi. 
 

Uitvoering 
Momenteel wordt er toegewerkt naar de uitvoering van Die Sieben Worte Jesu 
am Kreuz van César Franck op Goede Vrijdag 10 april 2020 in de Michaёlkerk 
van de Christengemeenschap. 
 



 

Koorjaar en contributie 
Het koorjaar loopt van september tot en met juni. In de kerstperiode wordt er 
niet gerepeteerd. 
De contributie bedraagt jaarlijks 200 euro. Voor studenten/oud-leerlingen is dat 
60 euro. 
 

Nieuwe leden welkom! 
Bij alle stemmen zijn nieuwe leden van harte welkom.  
U kunt een aantal repetities bijwonen alvorens te beslissen om lid te worden. 
Er wordt geen stemtest gedaan; in overleg met de dirigent wordt een keuze 
gemaakt voor de te zingen stem: sopraan, alt, tenor of bas. 
Kom eens langs op een repetitieavond en ervaar hoe stimulerend zingen kan 
zijn! 
 
Wilt u nog meer informatie? 
 
Contact: Hans Barkmeijer,  T; 06- 5088 7492 , E: hansbarkmeijer@gmail.com 
 
Contact: Tom Graat, voorzitter, T: 06-19889121. E-mail: tomgraat@yahoo.com 
 
 

Het Vondelkoor hoopt u te mogen verwelkomen! 
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