
Umbra - Out of Darkness 
Echoes from the Middle Ages 

Een groep jonge IJslandse vrouwen die op een verfrissende manier middeleeuwse zang uit diverse delen van Europa uitvoert, 

waarbij ook de eigen IJslandse traditie niet vergeten wordt. Binnen de serie  Echoes from the Middle Ages zijn zij het ensemble 

de het meest gebruik maakt van begeleidende instrumenten waaronder: Barokviool, Contrabas, Keltische Harp en slagwerk. 

Hoewel het karakter van de muziek niet verandert, wordt de oude muziek hierdoor in een nieuw jasje gestoken. 

Een eerste indruk van het ensemble kan gekregen worden door het volgen van de linkjes: 

Umbra Ensemble - O Pastor - YouTube en: Hátíð fer - YouTube 

Of via de eigen website van Umbra: About — Umbra Ensemble (umbra-ensemble.com) 

Workshop 

Amateurzangers kunnen op de middag voor het concert deelnemen aan een workshop, die gegeven wordt door het ensemble,. 

De workshop bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Uitleg hoe Umbra te werk gaat met het bewerken van het middeleeuwse materiaal. 

2. Kennismaking met een oud IJslands instrument: Langspil. Dat in de IJslandse muziek 

gebruikt wordt om een typisch IJslandse geluid en sfeer te creëren. De deelnemers mogen 

het uitproberen. 

3. Instuderen van twee liederen uit de IJslandse traditie, waarbij Umbra ook de instrumenten 

en de langspil gebruikt. De liederen zijn redelijk makkelijk te leren en zullen meegezongen 

worden tijdens het concert. Eén van de twee liederen is een dans, die ook uitgeprobeerd zal 

worden. 

Workshops alleen in: Deventer, Lichtenvoorde en Rotterdam op de dag van het concert van 12:30 – 17:30 uur 

Workshops: Aanmelden via: workshop@voxinterna.org – kosten (inclusief kosten concert €60,-) 

Tijden en plaatsen concerten: 

Utrecht    Singelkerk,  

6 oktober  20:15 uur  Witte Vrouwensingel 28 

Alleen concert   3581 GC Utrecht 

    Toegang: €20,- 

Deventer   Bergkerk,  

7 oktober  20:15 uur  Bergkerkplein 1 

Concert en workshop  7411 EN Deventer 

    Toegang concert: €20,-  

Lichtenvoorde   Johanneskerk 

8 oktober  19:30 uur  Rentenierstraat 9 

Concert en workshop  7131 DK Lichtenvoorde 

    Toegang concert: €15,- 

Rotterdam   Pelgrimvaderskerk,  

9 oktober  20:15 uur  Aelbrechtskolk 20 

Concert en workshop  3024 RE Rotterdam 

    Toegang  concert: €24,50  

Alkmaar   Remonstrantse Kerk Alkmaar,  

10 Oktober  15:00 uur  Fnidsen 33-35 

Alleen concert   1811 ND Alkmaar 

    Toegang concert: €20,00 
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