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Consensus Vocalis is hèt koor uit Oost Nederland, dat zich thuis voelt in elk 
denkbaar repertoire. Van a capella tot het grote symfonische werk, van Bach tot 
hedendaags en van kerk tot operapodium, in een bezetting van 8 tot 80 zangers. 
Professioneel, jong van geest en gedreven. Het koor is vaste samenwerkingspartner 
van onder meer het Orkest van het Oosten, de Nederlandse Reisopera, het 
Metropole Orkest, Musica Amphion, het Valerius Ensemble en het Parnassus 
Ensemble. 
Klaas Stok is de artistiek leider en vaste dirigent van Consensus Vocalis. Hij 
dirigeerde het koor in tal van producties, zowel a capella als met orkest. Zijn 
ervaring, kunde en visie zorgen voor de heldere en intense klank van het koor, in 
elk repertoire. Ook werkt hij met vele andere ensembles in Nederland en 
daarbuiten, waaronder het Nederlands Kamerkoor en het Groot Omroepkoor. 

We stellen ons in dit stuk graag verder aan u voor. Te beginnen in de woorden van 
journaliste Ingrid Bosman, die onlangs Klaas Stok geïnterviewd heeft.   

CONSENSUS VOCALIS 
Van Plechelmus tot Paradiso klinkt een helder geluid uit Overijssel 
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1. Consensus Vocalis wil bewegen 
 
Ze kunnen alles, en in elke bezetting, zolang ze er maar maatwerk van mogen maken. Bij geen 
ander koor vallen flexibiliteit en focus zo samen als bij Consensus Vocalis. Vanuit Overijssel klinkt 
een helder geluid door tot in het hele land. Artistiek leider Klaas Stok: “Onze klank zal je altijd 
pakken.” 

Ze rouwden mee met Orpheus in Orphée en Eurydice van de Nederlandse Reisopera, 
uitgeroepen tot  ‘Opera van het jaar 2015’. Stonden met het Metropole Orkest in een 
uitverkocht Paradiso en op het North Sea Jazz Festival. Brachten met het Gelders Orkest het 
War Requiem van Britten bij de grote herdenking van de Slag om Arnhem. Namen honderden 
amateurs op sleeptouw in een Meezing Messiah in theater Carré. Maar ze zongen ook 
gloednieuw werk van Willem Boogman tijdens intieme kerstconcerten in Hengelo en 
Amsterdam.  

“Het kan ons niet divers genoeg zijn”, zegt dirigent en artistiek leider Klaas 
Stok. Een understatement, want de ambitie reikt veel verder dan een hang 
naar afwisseling. Consensus Vocalis is niet alleen thuis in het complete 
koorrepertoire, van renaissance tot hedendaagse muziek, maar wil uit elk 
van die stijlen ook alles halen wat er in zit. Het kan niet anders, als je niet 
het koor zelf maar de muziek centraal stelt, zoals Stok uitlegt. “Er is te veel 
mooi repertoire om ons ergens op vast te pinnen. Zeker als er in het land al 
zo weinig koren zijn die op dit niveau zingen.” 

Bij Consensus Vocalis geldt: het repertoire kiest het koor, in plaats van andersom. “Wat we 
zingen bepaalt hoe en met wie we er staan”, verklaart Stok. Hij zoekt bij elk project precies die 
zangers met wie het programma het best tot zijn recht komt. Hij put daarbij uit het rijke 
arsenaal dat Consensus Vocalis aan zich heeft weten te binden. De zangers, afkomstig uit het 
hele land, zijn vrijwel allemaal professioneel geschoold en altijd via audities toegelaten. 

Een helder geluid uit Overijssel pagina 4

f
o
t
o
:
 
H
a
n
s
 
v
a
n
 
d
e
r
 
W
o
e
r
d



             

Inspireren 
Op die manier kan het koor ook repertoire brengen dat anders niet wordt gehoord. Met het 
Gelderse Parnassus Ensemble bijvoorbeeld presenteerde Consensus Vocalis een programma 
rond de Estse componist Arvo Pärt. Diens meditatieve werk wordt onderschat, volgens Stok, en 
om die reden zijn het vooral amateurkoren die er iets mee doen. “Het lijkt eenvoudig, maar als 
je er als professioneel koor echt de tanden in zet gaat die muziek heel anders werken.” Het 
illustreert ook de voorbeeldfunctie die Consensus Vocalis volgens de dirigent vervult: “Wij 
willen amateurs inspireren.” Dat doet het koor evenzeer met de uitvoeringen van het 
Weihnachtsoratorium en de Matthäus Passion van Bach, die de basis zijn en blijven, en zich 
volgens Stok kunnen meten met de beste in het land.  

In die Bach-traditie ligt de oorsprong van het koor. Stok: “We zijn er zo in gegroeid dat we 
steeds vaker voor andere dingen werden gevraagd. Door het Orkest van het Oosten 
bijvoorbeeld, en meer recent door de Nederlandse Reisopera.” Voorlopig hoogtepunt in die 
samenwerking: de Orphée et Eurydice van Gluck, gekozen tot Opera van het Jaar 2015. De 
succesvolle inbreng van het koor is volgens Stok mede te verklaren door de jonge geest van 
het ensemble. “Ze zijn deels ook echt jong. Nog niet ergens in vaste dienst, gretig, 
gemotiveerd. Ze hebben de sterren van de hemel gezongen”. 

Helder en fris 
Dat ‘jonge’ is sowieso karakteristiek voor het geluid van Consensus Vocalis, blijkt als Stok 
schetst welke koorklank hij nastreeft. Want de enorme diversiteit in repertoire staat zo’n eigen 
geluid volgens hem niet in de weg. Het begint bij homogeniteit en ensemble-gevoel: “Er 
springen geen stemmen uit, en iedereen werkt vanuit het idee dat we het met elkaar doen, 
zonder ego’s.”  In de klank overheersen frisheid en helderheid, in de termen van Stok. Waarbij 
die helderheid ook letterlijk staat voor transparantie. “Het mag geen klomp geluid zijn. Je moet 
de kleur van de verschillende stemmen er doorheen horen.” Maar fris en helder mogen we ook 
opvatten als: blakend van levenslust. “De energie moet ervan af spatten. Ik wil dat het 
communiceert. Je moet merken dat de mensen op het podium zich verbinden met elkaar en 
dat ook met het publiek willen doen. Onze klank zal je altijd pakken.”  
 
Allesbehalve ingehouden of schuchter voldoet Consensus Vocalis niet aan het stereotype idee 
over de oostelijke volksaard. Maar verder is het gezelschap stevig geworteld in het Oosten, 
meldt dirigent Stok. “Net als de Nederlandse Reisopera is Overijssel onze thuisbasis, van 
waaruit we steeds vaker ook met Gelderse partners optrekken en het hele land bedienen. Of 
zoals onlangs naar het Belgische Hasselt reizen.”   
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De binding met Overijssel wordt nog versterkt door de aanwas van zangers die aan de 
conservatoria in Zwolle en Enschede hebben gestudeerd. “Maar we krijgen ook jonge mensen 
van het conservatorium in Groningen, bij gebrek aan een professioneel koor daar. En de 
schaarste aan mannenstemmen dwingt ons op termijn misschien wel om ook Euregionaal te 
gaan denken.” Als werkgever en kweekvijver helpt Consensus Vocalis nu al jong talent voor het 
oosten te behouden. “Alleen al het feit dat er een professioneel koor is waar zangers in het 
hele land verlekkerd naar kijken, werkt prikkelend en inspirerend.” Stok wil de 
talentontwikkeling verder uitbouwen, in samenwerking met ArtEZ Hogeschool voor de 
Kunsten in Zwolle, waar de klassieke conservatorium-opleidingen nu zijn geconcentreerd.  
Door bijvoorbeeld stageplaatsen aan te bieden, studenten (voor studiepunten) mee te laten 
draaien met projecten of gezamenlijke producties te ontwikkelen.     

Om de continuïteit te waarborgen wordt bij de samenstelling uit een ruime kerngroep 
gekozen waarin verschillende kwaliteiten verenigd zijn. “Niet iedereen kan opera zingen, of 
oude muziek.” Met een ruime en flexibele schil daaromheen kan Consensus Vocalis aan vrijwel 
elke vraag voldoen. “Ook door de omvang van ons bestand zangers is het al voorgekomen dat 
we twee tot drie producties tegelijk hebben gedraaid, een opera, een passie en een 
kamerkoor-productie. Maar voor planning, afstemming en productie moet de organisatie wel 
dringend worden versterkt.”        
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www.operamagazine.nl 
Reisopera brengt diep ontroerende Orphée 
‘Consensus Vocalis en HET Symfonieorkest onder 
leiding van Roger Hamilton leveren koor- en 
orkestbegeleiding op hoog niveau.’

Telegraaf **** 
‘Ook Consensus Vocalis draagt met homogene 
koorzang en professioneel acteerwerk in 
belangrijke mate bij aan het welslagen van deze 
productie.’

Volkskrant ***** 
‘De zangers van het ensemble Consensus Vocalis 
zetten vocaal zoden aan de dijk als bruiloftsgasten 
en onderwereldbewoners.’

Bachtrack.com  **** 
‘In a tasteful combination of contemporary polish 
and peasant Sunday best, the choristers of 
Consensus Vocalis transform themselves from 
wedding guests to mourners to the hounding furies 
and soothing spirits in Orpheus’ mind. Moving and 
acting as individuals, the chorus added rich layers 
to the drama and sang with a velvety blend of 
young and mature voices.’

https://www.facebook.com/pages/Consensus-Vocalis/1588263028074174
http://www.operamagazine.nl/
http://www.operamagazine.nl/
https://www.facebook.com/pages/Consensus-Vocalis/1588263028074174
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Matthäus Passion – maart 2015  
Muziekcentrum, Enschede 
Muziek-recensie.nl 
‘Zo zong het koor Consensus Vocalis weer bloedstollend 
mooi, met soms verrassend felle koralen en een ‘Blitze 
und Donner‘ dat spannender en accurater dan ooit klonk.’ 

Weihnachtsoratorium – december 2014  
De Spiegel, Zwolle 
Stentor 
‘Het koor zingt even energiek als gedisciplineerd, met 
opvallend sluik gehouden koralen.’

Bovendien wil Consensus Vocalis, naast het partnerschap in de producties van anderen, ook 
programma’s in eigen beheer brengen. Klaas Stok: “Vooral daarmee kun je je eigen identiteit 
ontwikkelen. Vergelijk het maar met de chef-dirigent van een orkest: Je herkent een koor het 
best aan wat het met de eigen artistiek leider doet.” Dat hij is ingevoerd in de hele breedte 
van het koorrepertoire komt daarbij van pas. Maar een rode draad is er ook, want Stok zal naar 
eigen zeggen altijd proberen door te dringen tot de kern van al die verschillende stijlen. “Wat 
maakt Poulenc tot Poulenc, wat is de ideale koorklank volgens Brahms, wanneer is Bach nou 
precies Bach? Zelfs binnen een programma moet je kunnen schakelen tussen modern, 
romantisch en oud. Je zult het koor ook altijd bewust naar die afzonderlijke stijlen horen 
trekken.” Ook een bepaald idee kan ten grondslag liggen aan zo’n programma. “Niet zozeer een 
thema, maar meer een gevoel dat als ingang dient. Dat je muziek zoekt die in de tijd voor 
Pasen vertroosting kan overdragen bijvoorbeeld. Het gaat erom dat je mensen beetpakt.”   

Happening 
Dat kan in het ‘klein’ met de Mariavespers van Monteverdi, of met top-kamerkoormuziek die 
de laatste jaren is geschreven door Nederlandse componisten als Willem Boogman en Daan 
Manneke. Maar ook in het groot, met een massale uitvoering van de oratoria van 
Mendelssohn, door een koor van 80 tot 100 zangers, “zoals het door Mendelssohn is bedoeld.”  
Stok ziet het helemaal voor zich: “Wij kunnen de kern zijn van een grote happening waarbij 
amateurkoren aansluiten. Zoiets is zelden vertoond.” 

Misschien kan het wel op het terrein van de luchthaven Twente, of in een oude fabriekshal. 
Klaas Stok wil graag onderzoeken of er in Overijssel industrieel en ander erfgoed is waar 
Consensus Vocalis grootschalige projecten kan neerzetten. Inspiratie genoeg, dankzij zijn 
betrokkenheid bij soortgelijke producties in het Ruhrgebied. 



Interactie 
Met Consensus Vocalis heeft hij goede ervaringen opgedaan in de interactie met het publiek. 
Workshops blijken een goed middel om luisteraars actief bij een programma te betrekken. “Ze 
krijgen een toelichting op het programma, aangevuld met beelden en tekst- en 
muziekfragmenten. Maar het belangrijkste is misschien wel dat we ze zelf ook iets laten 
uitproberen. Ik wil mensen opnemen in een uitvoering, ze laten voelen dat ze er zelf deel van 
uitmaken.”  

Een goed voorbeeld zijn de programma’s die opgezet zijn als een kerkdienst in de tijd van 
Bach. “Behalve de preek werd alles in die tijd gezongen. We laten het publiek de 
gemeentezang doen, en wij doen de rest, zoals de cantates. Het is echt een concert en geen 
kerkdienst, maar je ervaart wel hoe die muziek oorspronkelijk is bedoeld.” Hij is geen puritein, 
benadrukt Stok, “maar je maakt mensen bewust van de context. Als je niet weet dat bij Bach 
elke toonzetting een bepaalde symboliek had mis je de helft van wat die muziek je vertelt.” 

Stok wil van deze workshops een vaste waarde maken, zoals hij ook educatieve projecten voor 
kinderen en jongeren een blijvende plek in de programmering wil geven. “Het liefst in 
samenwerking met de scholen zelf.” En mede voortbordurend op de traditie dat klassen uit het 
voortgezet onderwijs de generale repetitie van de passie-uitvoeringen bezoeken. “Ik wil ook 
kinderen de zeggingskracht van muziek laten ervaren. Zingen heeft heel direct een 
gemeenschapsvormende functie. Als je samen zingt voel je je meteen verbonden.” 

Met de noodzakelijke steun kan Consensus Vocalis zijn positie als bindende factor in en 
ambassadeur van de Overijsselse cultuur niet alleen versterken, maar vooral ook zichtbaar 
maken. Klaas Stok: “Samen met het Orkest van het Oosten en de Nederlandse Reisopera zijn 
we een steunpilaar onder het muzikale leven in de provincie. Om dat te kunnen blijven 
hebben we zelf ook een stevige basis nodig.”  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Madama Butterfly 
Nederlandse Reisopera  
Consensus Vocalis 
Het Gelders Orkest/Orkest van het Oosten  



2. Verleden, heden en toekomst 
Een stukje historie van het koor mag niet ontbreken, om te zien waar we vandaan komen 
en waar we nu toe in staat zijn. 

In 1990 werd ter gelegenheid van de uitvoeringen van de Matthäus Passion van Bach in 
Oldenzaal het koor Consensus Vocalis opgericht door de Stichting Twentse Matthäus 
Passion (STMP). Sinds 2009 is Consensus Vocalis een zelfstandige stichting. In 1996 is 
Klaas Stok aangetreden als dirigent en artistiek leider. Francis Faas is zakelijk leider.  
Inmiddels zijn we 25 jaar verder. Nog steeds staan de grote en kleinere werken van Bach 
jaarlijks op het repertoire. Consensus Vocalis heeft die uitvoeringen tot een topniveau 
gebracht. Maar inmiddels reikt het repertoire van a capella, opera en kamermuziek tot 
pop, jazz en de grote symfonische werken. Van Monteverdi via Bach, Händel, Mendelssohn 
en Beethoven tot Herman Finkers, singer-songwriter Laura Mvula en hedendaagse 
componisten als Arvo Pärt, Andries van Rossem, Willem Boogman en Jan Welmers. De 
laatste drie componisten schreven ook werken in opdracht voor Klaas Stok en Consensus 
Vocalis. 

De verzelfstandiging in 2009 heeft ertoe geleid dat er steeds meer producties tot stand 
zijn gekomen met steeds meer verschillende partners. Genoemd werden al concerten en 
voorstellingen met de Nederlandse Resiopera, het Orkest van het Oosten en het Gelders 
Orkest. Maar ook bijvoorbeeld het Valerius ensemble, het Parnassus ensemble, het 
Rotterdams Philharmonisch en het Metropole orkest. En steeds meer organisaties weten 
ons te vinden. Zo zongen we vorig jaar in de Ridderzaal tijdens de uitreiking van de Kids 
Peace Prize, in 2014 tijdens een herdenkingsbijeenkomst in het AMC voor de omgekomen 
artsen bij de ramp met de MH17, en vorig jaar bij die van de omgekomen poolreizigers 
Marc Cornelissen en Philip de Roo. Op 6 juni 2016 staan we in het DelaMar in Amsterdam 
ter gelegenheid van de hommage aan Herman Finkers, waar we delen uit zijn Sint 
Jorismis zullen zingen. 
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In cijfers:  
2013: 8 producties 
2014: 11 producties 
2015: 15 producties 
2016: 13 producties (de stand tot nu toe, Consensus Vocalis krijgt regelmatig last-minute-
aanvragen) 

Een ander belangrijk wapenfeit, naast de toename van het aantal producties, is de 
kwaliteitsslag die we hebben gemaakt. Waar het koor in 1990 begon als amateurkoor is 
het koor anno 2016 een professioneel gezelschap geworden. Om de continuïteit te 
waarborgen wordt bij de samenstelling uit een ruime kerngroep gekozen waarin 
verschillende kwaliteiten verenigd zijn. Met een ruime en flexibele schil om de kerngroep 
kan Consensus Vocalis aan vrijwel elke vraag voldoen. Ook door de omvang van ons 
bestand zangers is het al voorgekomen dat we twee tot drie producties tegelijk hebben 
gedraaid.  

foto: Marco Borggreve 

 
Missie en visie 
Consensus Vocalis is een professioneel koor, een bundeling van individuele zangers 
waarvan het resultaat altijd meer is dan de som der delen. We zijn flexibel en veelzijdig. 
We geloven in samenwerking en wederzijdse versterking. Wij staan voor de passie van het 
zingen en de liefde voor de muziek. We willen mensen plezier brengen, raken en 
verwonderen. We streven altijd naar de hoogste kwaliteit. 

Consensus Vocalis heeft de ambitie om, zowel regionaal als nationaal, de kwaliteit van het 
koor en van individuele zangers op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en de 
maatschappelijke belangstelling voor klassieke (koor)zang te verbreden en stimuleren. Dit 
willen we bereiken door onder meer het geven van concerten op hoog niveau, het 
organiseren van workshops voor amateur zangers en -dirigenten, het organiseren van 
interactie met het publiek en het aanbieden van scholing op het gebied van 
ensemblezang in het curriculum van de klassieke zangopleidingen.  
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Parnassus Ensemble  
en  
Consensus Vocalis



Plaats in het veld 
Consensus Vocalis is stevig geworteld in het Oosten. Net als bij de Nederlandse Reisopera en 
het Orkest van het Oosten is Overijssel onze thuisbasis, van waaruit we steeds vaker ook met 
Gelderse partners optrekken en het hele land bedienen.  

In het landelijke korenlandschap kunnen we constateren dat in het westelijke deel van 
Nederland zijn gevestigd: het Nederlands Kamerkoor, Capella Amsterdam en Laurens 
Collegium Rotterdam. In het zuiden zetelt Studium Chorale. Voor Oost-Nederland is alleen 
Consensus Vocalis vergelijkbaar met bovenstaande koren. In het noorden van Nederland 
bevindt zich op dit moment geen koor van vergelijkbaar statuur. 

Landelijke samenwerking 
Mede door de samenwerking met partners in de rest van Nederland fungeert Consensus 
Vocalis als ‘boegbeeld’ voor de provincie Overijssel en is het daarmee een mooi 
visitekaartje voor Oost Nederland. Daarnaast biedt deze samenwerking extra 
werkgelegenheid aan onze zangers en leidt het tot verdieping en verbreding van het 
repertoire dat Consensus Vocalis kan programmeren.  

De landelijke partners waarmee we in de afgelopen jaren samenwerkten zijn onder meer: 
Nederlands Blazersensemble, Metropole Orkest, Radio Filharmonisch Orkest, Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, Dansgezelschap Club Guy & Roni, Combattimento Consort 
Amsterdam, Musica Amphion, Holland Baroque, Concerto d’Amsterdam, Orgelpark 
Amsterdam, Het Gelders Orkest, het Parnassus Ensemble.  
De dirigenten waarmee het koor heeft gewerkt zijn Sir Colin Davis, Jules Buckley, Antony 
Hermus, Antonio Manacorda, Jan Willem de Vriend, Ed Spanjaard, Jaap van Zweden, David 
Porcelijn. 
Met diverse dirigenten hebben wij cd’s opgenomen en uitgebracht. 
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In april 2016 vond een eerste bijeenkomst plaats onder de titel ‘Zingen, lekker belangrijk’ 
waar belangrijke vertegenwoordigers van koorzingend Nederland aanwezig waren. 
Consensus Vocalis heeft zich hierbij aangesloten. Doel is om te onderzoeken welke 
kansen er liggen voor koormuziek en koororganisaties, met het Europa Cantat Festival 
Nederland 2021 als stip op de horizon en hier ook concrete acties aan te verbinden. In de 
komende periode wordt het huidige bestel tegen het licht gehouden onder meer door 
een inventarisatie door de Raad voor Cultuur van de muzieksector in Nederland. Omdat 
de koormuziek een heel versnipperd terrein is, bestaat het gevaar dat koormuziek 
onvolledig of helemaal niet aan bod komt. Waar vóór 2013 verschillende professionele 
koren onderdeel van de landelijke Basis Infrastructuur (BIS) waren, was er in de periode 
2013-2016 niet één professioneel koor meer in de BIS aanwezig. Dit zal in de periode 
2017-2020 helaas nog niet veranderen. We willen zien te voorkomen dat deze situatie 
ook na 2020 voortduurt. 
In november 2016 is de algemene ledenvergadering van de European Choral Association 
in Utrecht. Het zet de ambities voor 2021 kracht bij als we dan duidelijk kunnen maken 
wat het festival in 2021 en de aanloop daar naartoe voor Nederland kan betekenen.  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Consensus Vocalis 
Laura Mvula 
Metropole Orkest 
Paradiso



3. Consensus Vocalis en de hoofddoelstellingen   
Cultuurnota Provincie Overijssel 
 
De cultuurnota ‘Cultuur in de Schijnwerpers’ kent vier hoofddoelstellingen binnen de 
ambitie voor de komende periode, waarbij Consensus Vocalis voor zichzelf een plek ziet in 
doelstelling 2 en 3.  
 
3.1 In stand houden en versterken van duurzame culturele infrastructuur en 
toekomstbestendig cultureel aanbod 
 
Zoals beschreven in de cultuurnota creëren we samen een culturele infrastructuur. In het 
Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020 lezen we dat we in Oost-Nederland een 
complete infrastructuur hebben.  In deze infrastructuur mist echter een plek voor een 
professioneel koor. Deze plek kan in dit deel van Nederland alleen worden ingenomen 
door Consensus Vocalis.   
De culturele binding en de samenwerking in de regio is voor Consensus Vocalis 
belangrijk. De Nederlandse Reisopera en het Orkest van het Oosten zijn daarin 
belangrijke partners, evenals de Stichting Twentse Matthäus Passion, het Valerius 
Ensemble en de Stichting Matthäus Passion Bergkerk Deventer. Wij willen met de 
Provincie Overijssel in het kader van het Cultuurconvenant Oost Nederland 2017-2020 in 
gesprek over de complete infrastructuur in Oost Nederland. Een professioneel koor mag 
daarin niet ontbreken. 

Onder hoofddoel 2 zouden we met de provincie de volgende prestatieafspraken kunnen 
maken voor de periode 2017-2020:  

• Jaarlijks Matthäus Passion en Weihnachts Oratorium met Orkest van het Oosten  
5 à 8 concerten in Oldenzaal, Enschede, Deventer, Zwolle (en evt. Gelderland in het 
kader van Cultuurconvenant Oost Nederland) 

• ‘Symfonisch koorrepertoire’, minimaal 1 concert per jaar met Orkest van het Oosten 
en Het Gelders Orkest 

• Cantate-serie met barokorkest (eventueel met solisten van conservatoria, in het 
kader van talentontwikkeling) 

• 1 à 2 operaproducties per jaar met de Nederlandse Reisopera 
• Optredens in zieken- en verzorgingshuizen 
• Optredens bij officiële gelegenheden (provincie/gemeenten) 
• Een productie in samenwerking met een gezelschap uit een andere 

cultuurdiscipline binnen Oost-Nederland 
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De samenwerking met de Nederlandse Reisopera en het Orkest van het Oosten willen we 
continueren en bestendigen. Als het enige professionele koor in Oost-Nederland zijn wij 
dé partner waar het de uitvoeringen van koorwerken of werken met koor betreft. 
Uitvoeringen in het verleden hebben dat ook laten zien. Voorlopige hoogtepunten in die 
samenwerking: de Orphée et Eurydice van Gluck, gekozen tot Opera van het Jaar 2015, en 
de succesvolle Meezing-Messiah in Carré (met een vervolg in 2016). 
Bovendien wil Consensus Vocalis, naast het partnerschap in de producties van anderen, 
ook programma’s in eigen beheer brengen. Want met eigen producties laten we zien waar 
Consensus Vocalis voor staat: een flexibel ensemble met een veelzijdige programmering, 
inzetbaar in elk denkbaar repertoire.  

Daarin zoeken we graag de samenwerking op, zowel binnen als buiten onze eigen 
kunstdiscipline. Een mooi voorbeeld daarvan is de productie Air Ways, die we een paar 
jaar geleden hebben gemaakt met dansgezelschap Club Guy and Roni, Tanzcompagnie 
Oldenburg, het Orkest van het Oosten en Stichting 4Oost.  
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Nieuwjaarsconcert Concertgebouw  
Consensus Vocalis 
Nederlands Blazers Ensemble



3.2. Vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie, toekomstbestendig 
maken van aanbod voor cultuurparticipatie en investeren in talentontwikkeling 

Educatie 
In de komende vier jaar willen wij per jaar één educatieprogramma ontwikkelen voor 
basisscholen dat wordt opgenomen in het jaarlijkse aanbod binnen het programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit. De inhoudelijke samenwerking hierin zal worden gezocht 
met o.a. de educatief medewerker van het Orkest van het Oosten (en Sonnevanck en 
Valerius Ensemble), de cultuurcoach van Enschede, Kaliber Kunstenschool en zangers met 
een lesbevoegdheid, die deel uitmaken van Consensus Vocalis. 
Deskundigheidsbevordering van leerkrachten voor een basisactiviteit als ‘Zingen met je 
klas’ zien wij als een belangrijk onderdeel daarin.  
 
Workshops rondom concerten  
Zingen is populairder dan ooit. Dat blijkt niet alleen uit talentenjachten voor zangers op 
televisie of de populaire karaokebars tijdens vakanties. Het aantal koren in Nederland is 
hoog en lijkt toe te nemen. Het Europese netwerk van korenorganisaties, the European 
Choral Association, verzamelde beschikbare data en statistieken over Europese koren en 
ensembles en rekende uit dat op het Europese continent, inclusief Rusland, in totaal 37 
miljoen mensen in 1 miljoen koren zingen. Nederland heeft daarin een flinke bijdrage: 
10,7 procent van de Nederlanders (ofwel ruim 1,7 miljoen) zingt in een koor, professioneel 
of als amateur. Dat is net iets minder dan Oostenrijk, daar is 11 procent van de bevolking 
koorzanger. Als we dat vertalen naar de provincie Overijssel komen we op zo’n 114.000 
burgers die in koorverband zingen.  
Nederland staat wereldwijd ook bekend om zijn zeer diverse koorleven. Nergens zijn 
zoveel uitvoeringen met Pasen van de Matthäus Passion, als bij ons. En tegelijkertijd 
ontstaan steeds meer koren buiten de kerk en hoor je invloeden uit de pop, jazz en 
wereldmuziek. 

Workshops blijken een goed middel om luisteraars actief bij een programma te betrekken. 
Ze krijgen een toelichting op het programma, aangevuld met beelden en tekst- en 
muziekfragmenten. Maar het belangrijkste is misschien wel dat we ze zelf ook iets laten 
uitproberen. We willen mensen opnemen in een uitvoering, ze laten voelen dat ze er zelf 
deel van uitmaken. Vorig jaar zijn we succesvol met deze werkvorm gestart bij een 
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In seizoen 2016-2017 maken we een start met een amateurdag, die gekoppeld is aan een 
concert. Tijdens deze dag volgen amateur zangers workshops die geleid worden door een 
aantal zangers van Consensus Vocalis met muziek die gerelateerd is aan het 
avondconcert. De amateur zangers presenteren het resultaat van de workshops tijdens 
een klein concert, voorafgaand aan het ‘officiële’ concert. Hiermee vergroten wij ons 
publieksbereik en inspireren wij de amateur zanger en liefhebber van koormuziek. 

We willen van deze workshops een vaste waarde maken, zoals we ook educatieve 
projecten voor kinderen en jongeren een blijvende plek in de programmering willen 
geven.  

Talentontwikkeling 
Mede door de aanwas van zangers die aan de conservatoria in Zwolle en Enschede 
hebben gestudeerd is de binding met Overijssel sterk. Maar inmiddels weten jonge 
zangers uit heel Nederland Consensus Vocalis te vinden. Zij auditeren om deel te kunnen 
uitmaken van het koor om zo professionele koorervaring op te doen. Consensus Vocalis 
hoopt als werkgever en kweekvijver het jonge talent voor het oosten te behouden. 
Artistiek leider Klaas Stok wil de talentontwikkeling verder uitbouwen, in samenwerking 
met ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Zwolle, waar de klassieke conservatorium-
opleidingen nu zijn geconcentreerd.  Dit voornemen moet de komende vier jaar worden 
uitgewerkt en geborgd in samenwerking met ArtEZ. Daarnaast wil Consensus Vocalis 
meewerken aan en onderdeel zijn van de proeftuin Talentontwikkeling, die de uitwerking 
vormt van het Cultuurmanifest Oost-Nederland. 

Cultuurparticipatie 
Samen met gemeenten en cultuurmakelaars  gaan we onze workshops en educatieve 
activiteiten voor een breder publiek toegankelijk maken. De eerste uiting hiervan is de 
amateurdag die we in september bij de concerten van Bachs Hohe Messe organiseren ter 
gelegenheid van ons jubileum en waarmee we amateur zangers in heel Overijssel zullen 
bereiken. 
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Walburgiskerk Zutphen  
Consensus Vocalis 
Parnassus Ensemble foto: Leo van Eden



4. Programmering 
In de periode 2017 – 2020 staan de volgende producties op het programma, waarbij de 
indeling naar jaar nog moet worden gemaakt. 

Jaarlijks in 2017 | 2018 | 2019 | 2020 
Matthäus Passion – J.S. Bach  
met Orkest van het Oosten en solisten o.l.v. Klaas Stok  
Weihnachts Oratorium – J.S. Bach  
met Orkest van het Oosten en Musica Amphion en solisten o.l.v. Klaas Stok  
Bach, der Thomaskantor – een zondagmorgen in Leipzig in het jaar 1724 
met het Parnassus Ensemble o.l.v. Klaas Stok    
Hemelvaartsconcert  
met het Parnassus Ensemble o.l.v. Klaas Stok    
Via Crucis – A. van Rossem 
Orgelpark Amsterdam o.l.v. Klaas Stok en andere locaties in Nederland  
Meezing-Messiah – G.F. Händel 
Nederlandse Reisopera, Orkest van het Oosten en solisten o.l.v. Nicolas Mansfield  
Theater Carré  Amsterdam 

2017 
Don Giovanni – W.A. Mozart 
Nederlandse Reisopera 18 voorstellingen door het hele land.  
Première op 4 maart  
La Traviata – G. Verdi 
Nederlandse Reisopera 15 voorstellingen voor het hele land.  
Première in september 
Het Kinder Weihnachts Oratorium 
een bewerking van het Weihnachts Oratorium van J.S. Bach voor kinderen vanaf 8 jaar.  
Met Valerius Ensemble, acteurs, solisten o.l.v. Klaas Stok. M.m.v. de educatie-afdeling van 
het Orkest van het Oosten 
Dit programma wordt opgenomen in het jaarprogramma van Culturage*,  en kan in 
volgende jaren ook in andere steden worden opgenomen in de jaarprogramma’s van 
Cultuureducatie met Kwaliteit.  
 
* Culturage is de Enschedese naam voor de landelijke pilot Cultuureducatie Met Kwaliteit van het Ministerie voor 
Onderwijs en Cultuur. 
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Periode 2018-2020  
La source de toute musique 
Mystieke hymen uit de 20e eeuw  
met o.a. pianoduo Leo van Doeselaar en Wyneke Jordans o.l.v. Klaas Stok  
Mystieke teksten uit oosterse en westerse tradities inspireerden componisten in de 20e 
eeuw tot indringende vocale werken van een verheven schoonheid.  
Koor van 24 zangers, cello, piano, harp en slagwerk  
Gustav Holst (1874-1934) Choral Hymns from the Rig Veda, op. 26  
Ton de Leeuw (1926-1996) Cinq hymnes (1987/88)  
Sofia Gubaidulina (*1931) Canticle of the Sun (1997)  
NN    Instrumentaal werk  

De Nachtegaal (kinderconcert) 
met Erik Bosgraaf (blokfluit) en verteller o.l.v. Klaas Stok  
Ugis Praulins   The Nightingale  
Een virtuoos aansprekende compositie voor kamerkoor en blokfluit. In het buitenland al 
veel uitgevoerd. Dit wordt de Nederlandse première.  
Van dit stuk is ook een bewerking gemaakt voor een kinderconcert. Met (bekende) 
verteller, nog nader te bepalen. (Suggesties: René Groothof, Edwin Rutten, Wijnand Stomp)  
Programma dient nog aangevuld te worden als het niet als kinderconcert wordt geboekt.  
Rothko Chapel 
met het Valerius Ensemble o.l.v. Klaas Stok  
Programma rond de schilderijen van Rothko, die ook vertoond zullen worden.  
Morton Feldman  Rothko Chapel    
Eric Whitacre   Sleep    
Eric Whitacre   Lux Aurumque   
Pēteris Vasks   Mate Saule  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Periode 2018-2020 vervolg 
 
Serie van vier concerten met Bach Cantates  
Consensus Vocalis, Concerto d’Amsterdam (of Holland Baroque Society), 4 vocale solisten 
o.l.v. Klaas Stok 
Concerten op zondag in de Grote Kerk in Enschede om 12.00 uur  
Programmering hangt af van de tijd van het jaar.  
Concerten worden voorafgegaan door een workshop over de inhoud van de cantates die 
uitgevoerd gaan worden. De serie kan ook op meerdere locaties in de provincie worden 
uitgevoerd. 
 
J. Haydn    Die Schöpfung  
Consensus Vocalis, Orkest van het Oosten en 3 vocale solisten o.l.v. Klaas Stok 

Daarnaast houden we nu nog ruimte in de agenda voor aanvragen van partners. Op dit 
moment wordt bijvoorbeeld een meerjarige samenwerking met Opera Trionfo onderzocht 
en moeten er nog gesprekken met de NRO plaatsvinden voor deze periode. 
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Metropole Orkest, Anna Calvi,  
Consensus Vocalis 
Concertgebouw Amsterdam



5. Ondernemerschap 

5.1. Goed werkgeverschap  

Consensus Vocalis heeft de afgelopen jaren een enorme groeispurt doorgemaakt in aantal 
producties en speelveld. Dat is prachtig en daar zijn we trots op! Het vraagt echter zoveel 
meer van de organisatie dan toen we alleen een Matthäus en Weihnachtsoratorium en een 
incidenteel concert met het OvhO hadden. Bij de verzelfstandiging in 2009 werden een 
artistiek en zakelijk leider aangesteld voor 1 dagdeel per week, maar de hoeveelheid uren om 
alles tegenwoordig te organiseren overstijgt dat in ruime mate. Het meeste gebeurt nu op 
vrijwillige basis, maar dat is op (korte) termijn niet meer houdbaar.   

Voor planning, afstemming en productie moet de organisatie dringend worden versterkt.  
Om het succes en de kwaliteit van het koor te continueren zetten wij voor de komende 
vier jaar in op de professionalisering van de organisatie.  

Bij professionalisering is het noodzakelijk om een zakelijk leider aan te stellen (0,6 tot 0,8 fte, 
zo nodig aangevuld met freelance ondersteuning), redelijke tarieven te betalen aan de 
zangers, huisvesting te krijgen in de gemeente Enschede en extra aandacht voor marketing te 
realiseren ten behoeve van versterking van de publieksbinding en het maatschappelijk 
draagvlak.  

In de samenwerking met Gemeente Enschede, 
Nederlandse Reisopera, Orkest van het Oosten en 
het Wilminktheater zoeken we naar vergroting van 
de efficiency door het delen van expertise en 
capaciteit inzake de bedrijfsvoering. 
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Air Ways 
Club Guy and Roni,  
Orkest van het Oosten, 
Tanzcompagnie Oldenburg, 
Consensus Vocalis



5.2. Eigen inkomsten 

De eigen inkomsten van het koor (gaan) bestaan uit: 
• Uitkoop 
• Opbrengst kaartverkoop 
• Particuliere fondsen 
• Sponsoren  

In 2016: De Langhenkel Groep, IAA-Architecten, Morskieft Ontwerpers 

We willen de komende vier jaren meer geld uit de markt en de particuliere fondsen halen. 
Mede daartoe richten we dit jaar een Vriendenstichting op (naam nog nader te bepalen) 
die ons moet gaan ondersteunen in het werven van donateurs.  
 
5.3 Publieksbereik 

Door de samenwerkingsverbanden met de partners heeft Consensus Vocalis een groot 
(landelijk) en breed publieksbereik. Om het publiek ook specifiek aan Consensus Vocalis te 
binden, het publieksbereik te vergroten en de doelgroepen te verbreden gaan we voor de 
komende vier jaar inzetten op de ontwikkeling en uitvoering van meer eigen producties.  We 
willen vaste bespeler worden van de professionele concertpodia en de bijzondere 
(kerk)locaties in Oost-Nederland. Daarnaast maken we ook producties op andersoortige 
locaties en in cross-overs, die wat meer op jonger publiek zijn toegesneden. 
Hierover willen we vaste (prestatie)afspraken met de provincies Overijssel en Gelderland 
maken. 

De educatieve activiteiten voor PO- en VO scholen, de workshops bij de diverse programma’s 
worden vast onderdeel van de producties. 
We bedenken kortingsacties voor bezoekers die voor het eerst kennismaken met koormuziek 
en gaan in gesprek met gemeentelijke diensten en uitkeringsinstanties om kortingen te 
realiseren voor publiek met een kleine beurs.  

Voor PR en marketing gaan we intensief gebruik maken van internet, de social media, 
YouTube/Vimeo, Google Adwords etc. Voor specifieke campagnes willen we mede gebruik 
maken van de know how en capaciteit van onze partners Orkest van het Oosten en 
Nederlandse Reisopera.
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6. Toegift  

Dit stuk laat zien waar Consensus Vocalis vandaan komt, waar we nu staan en welke mooie 
bestemmingen er wat ons betreft op onze weg liggen. Het koor heeft daarvoor wel een goed 
uitgerust voertuig en voldoende brandstof nodig, omdat ons bereik anders een heel stuk 
minder groot zou uitvallen. Een solide basis is nodig om het heldere geluid uit de titel volop 
te laten voortklinken in Overijssel en daarbuiten. 
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‘Consensus Vocalis laat zien en horen de ideale partner te zijn voor het Orkest van het 
Oosten en de Nederlandse Reisopera. Ze levert een wezenlijke bijdrage aan het muziekleven. 
Dat moeten we koesteren’. 
Jan Willem de Vriend 
Chefdirigent Orkest van het Oosten 

‘Steeds is het koor de dragende kern van onze uitvoeringen. Je zou kunnen zeggen, dat 
Consensus Vocalis de Stichting Twentse Matthäus Passion heeft gestimuleerd  om de 
kwaliteitslat op een zeer hoog niveau te brengen.’ 
Albertjan Peters 
voorzitter STMP 

‘De enorme rijkdom en veelzijdigheid aan repertoire en het niveau van het koor dragen bij 
aan de grote muzikale rijkdom van de provincie Overijssel met een landelijke uitstraling.’ 
Jan Willem de Vriend 
Chefdirigent Orkest van het Oosten

Nieuwjaarsconcert Concertgebouw  
Consensus Vocalis 
Nederlands Blazers Ensemble
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7.Colofon  

Interview Klaas Stok   Ingrid Bosman   
Tekst    Francis Faas, Leo van Eden, Marion Prummel  
Foto’s    Marco Borggreve, Hans van der Woerd, René Knoop, Leo van Eden 
Lay-out   Francis Faas 


