
O
ver het ensem

ble en de m
usici

La Cappellaccia is opgericht in 2005 en bestaat uit vier professioneel geschoolde zangers: Christien van 't H
of (sopraan), Stephanie G

ericke (m
ezzosopraan), Pieter de 

G
oede (tenor) en G

erard Sm
its (bas). 

D
e kw

artetleden w
onen in verschillende streken van het land en zongen resp. zingen o.a. bij het N

ederlands Kam
erkoor, Cappella Am

sterdam
, D

e N
ederlandse 

Bachvereniging en het Bachkoor H
olland. 

La Cappellaccia treedt op m
et eigen program

m
a‘s of als solistenkw

artet sam
en m

et koren. O
ok w

erken ze regelm
atig sam

en m
et diverse instrum

entalisten. In 2010 en 
2012 reisde het kw

artet  m
et verschillende program

m
a’s door het noorden van D

uitsland. Een derde concert tournee is gepland voor de zom
er 2016.

Christien van 't H
of studeerde zang in Am

sterdam
 bij Charles van Tassel en later bij H

ieke M
eppelink. Interpretatielessen volgde zij bij Peter Kooij. Ze zong geruim

e tijd 
bij D

e N
ederlandse Bachvereniging en Cappella Am

sterdam
, tegenw

oordig bij het Bachkoor H
olland. Zij treedt vaak op als soliste bij koren en ensem

bles. Recent zong zij 
als soliste bij het Com

battim
ento Consort Am

sterdam
 in H

ilversum
. M

et Pieter de G
oede richtte zij in 2005 het Vocaal Kw

artet La Cappellaccia op. 

Stephanie G
ericke bezocht van haar 5de tot haar 19de jaar een koorschool in D

uitsland. D
aarna studeerde zij in H

annover schoolm
uziek om

 vervolgens zang te studeren in 
D

en H
aag. Ze treedt regelm

atig op als soliste in het lied- en oratorium
repertoire, o.a. m

et het Concertgebouw
 Kam

erorkest en het lied duo D
uo Cicogna. Sinds 2008 is zij 

als docente verbonden aan het Koninklijk Conservatorium
 in D

en H
aag. Sinds 2006 m

aakt ze deel uit van La Cappellaccia.

Pieter de G
oede studeerde zang bij Jan van Zelm

 (Conservatorium
 G

roningen) en later bij M
ax van Egm

ond. H
ij is verbonden aan het Bachkoor H

olland. O
ok als solist 

treedt hij regelm
atig op, o.a. in de Kleine Zaal  van het Concertgebouw

 m
et het Liszt-Ferenc Chorus. Sam

en m
et Christien van 't H

of richtte hij in 2005 La Cappellaccia 
op.

G
erard Sm

its studeerde schoolm
uziek en zang in Am

sterdam
. H

ij had les van o.a. M
ax van Egm

ond. H
ij zong geruim

e tijd bij D
e N

ederlandse Bachvereniging. O
ok w

as hij 
project lid van het N

ederlands Kam
erkoor. H

ij is dirigent van een aantal koren in H
aarlem

 en H
oofddorp gew

eest en zingt verder ook als solist. Sinds 2007 m
aakt hij deel 

uit van La Cappellaccia.

H
et Kunstcentrum

 w
enst u Prettige Feestdagen

en een M
uzikaal 2016!

---||----

Eerstvolgende pauzeconcert is op 6 januari: G
eerten van de W

etering, orgel


