
O Magnum Mysterium 

door KleinKoorHouten en Barok langs de Vecht 
o.l.v. Polien Fijan 

op zaterdag 10 december 

20.00 uur in de Pauluskerk te Breukelen 
 
Op het programma staat: 
O magnum mysterium  -  Tomás Luis de Victoria (Spanje, 1548-1611)

Angelus ad pastores ait  -  Andrea Gabrieli (Italië, 1532-1585)

Laudate coeli  -  Orazio Benevoli (Italië, 1605-1672)

Quem vidistis, pastores  -  Richard Dering (Engeland, c. 1580-1630)

Doen Jesus in der cribben lagh   (Anoniem)

L’adieu des bergers à la sainte famille  -  Hector Berlioz (Frankrijk, 1803-1869)

Concert voor oboe d’amore, strijkers en b.c., BWV 1055A  -  Johann S. Bach (Duitsland, 1685-1750)

Magnificat  -  Pietro Paolo Bencini (Italië, 1675-1755)

Symphonie IV sur les plus beaux Noëls  -  Michel Corrette (Frankrijk, 1707-1795)

O magnum mysterium  -  Francis Poulenc (Frankrijk, 1899-1963)

Benedictus  -  Johan August Söderman (Zweden, 1832-1876)

Weihnachtsnacht  -  Lembit Avesson (Estland, 1925-2008)

O magnum mysterium  -  Morten Lauridsen (Verenigde Staten, *1943)

Kleinkoor Houten is 11 jaar geleden opgericht door de dirigent Polien Fijan-van Oord. Het Kleinkoor 
bestaat uit 12 bevlogen zangers en zingt a capella (vnl. geestelijke) muziek van 1500 tot nu. Het programma 
bevat altijd veel relatief (nog) onbekende muziek. Zo hoort u 10 december o.a. een O Magnum Mysterium 
uit de 16de eeuw maar ook een O Magnum Mysterium uit de 20e eeuw; 400 jaar verschil en toch zoveel 
overeenkomst! KleinKoorHouten zingt altijd a capella maar deze keer maken ze een uitzondering. Het 
koor zal het dubbelkorig Magnificat van Bencini uitvoeren met begeleiding van het ensemble “Barok langs 
de Vecht” o.l.v. Willem Poot. De zangers en musici nemen u graag mee op deze ontdekkingsreis door de 
eeuwen heen! 
Polien Fijan is haar muzikale loopbaan begonnen als speler van verschillende instrumenten. Ook zong zij in 
diverse koren en dirigeerde projectkoren in kerken. De Schumann Academie werd gevolgd en daarna 2 jaar 
directie aan de IDE in Gorkum. Nog steeds volgt ze cursussen (o.a de Kurt Thomas cursus) en workshops 
bij verschillende dirigenten. Behalve het KleinKoorHouten dirigeert zij ook Cantorij de Hoef in Leidsche 
Rijn. Daarnaast speelt ze fagot in het Orkest van het Groene Hart en begeleidt ze op de piano gevorderde 
amateurspelers. 


