
 

te Leiderdorp is een koor 

met een rijke historie. Sinds 

de oprichting in 1896 worden zowel bekende 

als minder bekende oratoria, missen, cantates 

en andere religieuze werken uitgevoerd.  

  

Wij streven ernaar ieder jaar een concert te 

geven, soms in combinatie met een ander 

koor. Tussendoor zijn er kleinere optredens, 

zoals een cantatedienst of deelname aan een 

korenontmoeting elders in het land.  

  

Wij vinden verbetering van zangkwaliteit zeer 

belangrijk. Daarnaast hechten we erg aan de 

sociale samenhang binnen het koor.  

  

Dirigent is Hans van der Toorn.  

 
  

Leden van Excelsior komen niet alleen uit 

Leiderdorp maar ook uit de omringende 

gemeenten Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg, 

Zoeterwoude, Koudekerk, Hazerswoude, 

Alphen aan den Rijn, Ter Aar en Wassenaar. 

  

Concertreizen  

Het koor maakte succesvolle concertreizen 

naar Frankrijk, Oostenrijk, Luxemburg, 

Slowakije,  Duitsland, Tsjechië en Engeland.  

 

Studieweekend  

Als voorbereiding op onze concerten 

organiseren we ook studiedagen en 

studieweekends.   

  

                 

Programma 2020  

  

- 20 juni: Concert met werken van Joseph 

Rheinberger en Morten Lauridsen in de 

Marekerk in Leiden. 

 

- 10 oktober: Vijfkorenfestival in de Dorpskerk 

in Leiderdorp. Ter gelegenheid van het    

400-jarig bestaan van de Dorpskerk brengt 

Excelsior een programma met muziek uit de 

periode rond 1820. Er is een middag en een 

avondconcert. 

____________________________________  

  

Lid worden bij  

   

Profiel:  

o U bent niet ouder dan 65 jaar. 

o U kunt de muziek “volgen” of beter:    

u kunt muziek lezen. 

o Uw stem komt door de stemtest, die de      

dirigent afneemt als u besluit lid te 

worden.  

 
Bent u ouder dan 65 jaar, maar heeft u 
eerder gezongen op een koor met gelijk 
niveau, kom dan ook eens langs om kennis 
te maken. En als u niet direct lid wilt worden, 
maar kom dan een keer of drie (gratis) 
deelnemen aan de repetities.  
 
U bent van harte welkom bij ons koor.    
 

 

Projectlid worden bij  

  

U kunt ook besluiten om 

projectlid te worden. U wordt dan koorlid (zie 

hiernaast), volgt alle repetities en sluit uw 

projectlidmaatschap af met de uitvoering van 

het concert. 

  

Contributie  

De contributie voor koorleden en projectleden 

bedraagt € 20,- per maand.  

  

Vakantieperioden:  

Alleen in de zomervakantie repeteren wij niet.  

  

Repetities elke maandag:  

van 20.00 - 22.00 uur  

in de Dorpskerk      

Hoofdstraat 19  (ingang Eikenlaan)  

2351 AA Leiderdorp  

  

  

Op onze website vindt u alle informatie over 

ons koor en concerten.  

  

www.covexcelsiorleiderdorp.nl 

  

Volg ons ook op  Facebook 

 

 

 

http://www.covexcelsiorleiderdorp.nl/
https://www.facebook.com/CovExcelsiorLeiderdorp


 

Vriend van                           

  

Als u niet bij ons koor kunt of wilt komen  

zingen, maar ons wel een warm hart  

toedraagt, wordt dan particulier Vriend.  

Voor een jaarlijkse donatie van minimaal  

€ 20,00 ontvangt u de Nieuwsbrief voor  

Vrienden waarmee u op de hoogte blijft            

van de activiteiten van het koor. Tevens          

krijgt u 
 
reductie op max. 2 toegangskaarten    

voor ons concert met gereserveerde plaatsen.  

 

U kunt ons ook als zakelijk Vriend steunen  

met een jaarlijkse donatie van min. € 50,00 

per jaar. U kunt dan bovendien gratis in het  

concertboekje adverteren.  

  

U kunt “Vriend van Excelsior” worden door  

u op te geven bij de secretaris  

  

Vragen of aanmelden bij:  

  

- Edo Elstak (voorzitter)  

  Tel. 071 - 521 02 35  

  

Frans Rijven (secretaris)  

  Tel. 0172 – 49 46 62   

  

Of schrijf naar:    

  

   
Secr. COV Excelsior  

Pieter Doelmanstraat 5 

2405 CE Alphen a/d Rijn 

 

info@covexcelsiorleiderdorp.nl 

  
  
  
  
  
  
  

  Opgericht 1896   
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