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Hoogtepunten Messiah en Weihnachtsoratorium in Paradiso 

Met Combattimento, Wishful Singing en Laurens Collegium Rotterdam  
 

AMSTERDAM 19/11/2015 - Kerst in Paradiso. De mooiste kerkstklassiekers klinken 

donderdagavond 24 december in de Amsterdamse poptempel. Combattimento, Wishful 

Singing, het Laurens Collegium Rotterdam en een viertal jonge topsolisten brengen 

onder leiding van dirigent Wiecher Mandemaker in hun kerstprogramma Rejoice! 

hoogtepunten uit onder meer de Messiah van Händel en het Weihnachtsoratorium van 

Bach. Het programma wordt ook in Rotterdam, Groningen en Apeldoorn uitgevoerd. 

 

“Het worden sprankelende concerten in een sprookjesachtige setting”, belooft initiatiefnemer en 

Combattimento-cellist Wouter Mijnders. “De trompetten en pauken openen met het bekende 

Jauchzet frohlocket. In negentig minuten hoort het publiek het mooiste uit de Messiah en het 

Weihnachtsoratorium. Wishful Singing brengt a cappella kersttraditionals als Deck the hall en 

Stille Nacht.” Op het programma staan onder meer de eerste Kantate uit het 

Weihnachtsoratorium, aria’s uit de Messiah, het Concerto per la Notte di Natale van Manfredini 

en de Laudate Dominum van Monteverdi. Het geheel wordt afgesloten met een jubelend Gloria 

in Excelsis Deo van Johann Sebastian Bach.  

 

Rejoice!  |  Met Combattimento, Wishful Singing, Laurens Collegium Rotterdam, sopraan 

Lauren Armishaw, alt Victoria Cassano, tenor Adrian Fernandes en bas Mattijs van de 

Woerd. Dirigent is Wiecher Mandemaker. 

 

Do 17 dec  20.00 uur (uitverkocht) en 22.00 uur Rotterdam, Laurenskerk 

Vr 18 dec 20.15 uur    Groningen, Martinikerk 

Di 22 dec 20.00 uur     Apeldoorn, Orpheus 

Do 24 dec 19.30 uur      Amsterdam, Paradiso 

 

Tickets & Info: www.combattimento.nl of via de websites van de zalen. 

 
 

Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of het aanvragen van een interview kunt u 

contact opnemen met Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, 

email info@nieuwsmakelaar.nl. 
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-Bijlage bij persbericht- 

 

Combattimento 

De musici van barokensemble Combattimento maakten onder de naam Combattimento Consort 

Amsterdam tournees in talrijke Europese landen, Zuid-Amerika, Japan, Rusland en de 

Verenigde Staten.  Het ensemble kent een rijke traditie met de Weihnachts Oratorium-

concerten. Ze werken regelmatig samen met grote namen als Liza Ferschtman, Johannette 

Zomer, Bram van Sambeek en Scapino Ballet Rotterdam. 
 

Wishful Singing 

De vrouwen van a cappella kwintet Wishful Singing weten met hun stemmen, charme, gevoel 

voor humor en theatrale aanpak het publiek voor zich te winnen. Het repertoire loopt uiteen van 

ingetogen werken uit de renaissance en de barok tot golden oldies als Mr. Sandman. Naast hun 

vele optredens in Nederland verzorgden ze concerten in Japan, Duitsland, Spanje, Estland, 

Italië en de Verenigde Staten. 
 

Laurens Collegium Rotterdam 

Het Laurens Collegium Rotterdam is Nederlands jongste professionele koor en werkte samen 

met Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Orkest van de Achttiende Eeuw en het Residentie 

Orkest. Jaarlijks staat het koor, dat onder leiding staat van dirigent Wiecher Mandemaker, 

geprogrammeerd in meerdere series van Concertgebouw De Doelen. Om tot in het oneindige 

naar te luisteren, schreef Elsevier over het Laurens Collegium Rotterdam.   


