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De Orvelter Zangdagen 2018 
 

Alpha en Omega 
 

 
 

5 dagen zingen over begin en einde 
 

o.l.v. André Cats 
 

18 t/22 juli 2018 
 

  



Orvelte 1992-2018 
 

Mooie muziek, hard werken in een ongedwongen sfeer, een authentieke 
boerderij in een schitterende omgeving, lekker eten en ter afsluiting een 
(beetje spannend) concertje in een mooie kerk: ziedaar de bestanddelen 
van de “Orvelter zangdagen” zoals ze, onder  verschillende namen, in de 
zomers van 1992-2017 in Orvelte gehouden werden.  
 

Elk jaar staat er op de eerste dag een nieuwe groep deelnemers, die na 
vijf dagen is omgevormd tot een koor, in staat om een mooie uitvoering 
te geven. Veel mensen laten het niet bij één keer en komen een jaar later 
weer terug naar Orvelte. Na 26 jaar staan de zangdagen ook in 2018 nog 
altijd onder de vertrouwde en bezielende leiding van André Cats. 
 
 

Alpha en Omega 
 
De meest ingrijpende en tegelijkertijd onvermijdelijke momenten in een 
mensenleven zijn het begin (de geboorte) en het einde (de dood). Geen 
wonder dat schrijvers, dichters, beeldend kunstenaars en componisten 
door de eeuwen heen deze momenten diepgaand hebben verwerkt in hun 
kunstwerken. Diverse religies zijn gebaseerd op deze twee mijlpalen. In 
de westerse, christelijke traditie zijn de belangrijkste periodes de advent 
met het daaropvolgende Kerstfeest en de passietijd met als afsluiting het 
Paasfeest.  
Daarnaast kennen de meeste tradities hun eigen versie van het ontstaan 
en vergaan van onze wereld, of zo je wilt, de mensheid. 
 
In Orvelte dit jaar diverse stukken rondom deze ‘grote’ thema’s, maar ook 
over begin en einde op een wat prozaischer niveau: oorlog en vrede, 
begin en einde van een RK-mis. 
Korte fragmenten uit Bachs Weihnachtsoratorium, zijn Mattheuspassion, 
het requiem van Mozart en “Die Schöpfung” van Haydn; motetten van 
o.a. Isaac, di Lasso en Mendelssohn; liederen rondom de 80-jarige 
oorlog. Ook Wiebe Stuive, onze dubbel gewaardeerde hofkok/-componist 
heeft weer een toepasselijk stuk klaar op teksten van de oude Indianen 
van Zuid-Amerika. 
 
Zoals je ziet weer een bonte verzameling werken, die we in vijf dagen 
gaan instuderen en aan het eind aan onze vrienden laten horen! 
 
  

De Borckerhof in Orvelte 
 
Het levendige monumentendorp Orvelte bestaat uit een verzameling aan 
Saksische boerderijen en rustieke gebouwen. Hierdoor ademt het dorp 
nog de sfeer uit van een 19e-eeuws Drents esdorp, dat jaarlijks vele 
bezoekers trekt. In 1967 ontving Orvelte de status beschermd 
dorpsgezicht.  
In het hart van dit prachtige dorp bevindt zich Groepsaccomodatie De 
Borckerhof. Dit complex van twee oude boerderijen en een later in stijl 
bijgebouwd slaapgebouw is van binnen modern ingericht, zonder dat de 
sfeer van lang vervlogen eeuwen verloren is gegaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
We werken, eten en slapen in het hoofdgebouw (B1). Sinds een grondige 
verbouwing in 2016 zijn daar 9 slaapkamers beschikbaar, met 2 tot 4 
bedden per kamer. De kamers hebben alle een eigen wc en douche. 
Daarnaast is er het slaapgebouw (B3), dat iets afzijdig ligt van het 
‘gebeuren’, waar zich 8 kamers met elk 2 bedden bevinden. Ook daar 
eigen sanitair en iets meer rust en privacy. 
 
 

De tarieven: 
 

Basistarief (slaapzaal of eigen verblijf)  € 395 pp 

Hoofdgebouw B1   2-pers. kamer    € 465 pp 
     1-pers. kamer     € 545 pp 
 
Slaapgebouw B3   2-pers. kamer     € 525 pp 
     1-pers. kamer   € 595 pp 
 
 

Meer info en aanmelden via http://catskoren.com  
 

Lukt aanmelden via de website niet? Stuur dan een e-mail naar 
andre.cats10@gmail.com met je naam, adres, telefoonnummer, stemtype 
en hoe je wilt verblijven. Bij vragen kun je ook bellen met 06 5593 7189 


