GASTZANGERS GEVRAAGD
In 2020 viert TOONKUNSTKOOR EMMEN (TKE) haar 75-jarig jubileum. Dit jubileum valt
samen met 75 jaar vrijheid 2020.
Aan het eind van dit herdenkingsjaar jaar - op zaterdag 7 november 2020 verzorgen wij een groots concert in de grote zaal van het ATLAS Theater in Emmen
met een uitvoering van:


Requiem in D-minvan W.A. Mozart (KV 626)



2e Symfonie (Lobgesang) in Bes van F. Mendelssohn Bartholdy (op.52)

Graag willen wij geoefende zangers in staat stellen aan dit project mee te doen.
Het centrale thema van het concert is herdenken en vieren.
Herdenken doen we met Mozart’s Requiem dat nauwelijks introductie behoeft. Vieren
doen we met de 2e Symfonie (Lobgesang) van Mendelssohn met zijn indrukwekkend en
jubelend laatste deel voor groot koor, solisten en orkest.
Aan dit concert werken mee:
Johannette Zomer – sopraan
Emilie Wijers – mezzo sopraan
Stefan Kennedy – tenor
Andrew Hopper – bas
Nederlands Begeleidingsorkest
Iassen Raykov – dirigent van TKE
In aanloop naar het concert verzorgt Johannette Zomer een masterclass voor
koor, solisten en aankomend talent.
Praktische informatie:


Start repetities: woensdag 15 april 2020
o Vervolgens iedere woensdagavond van 20.00-22.00 (uitgezonderd de
zomervakantie periode van 4 juli tot 16 augustus)



Repetitie locatie: De Schepershof kerk; het Waal 400 te Emmen



Masterclass: zaterdag 19 september 2020



Generale repetitie: vrijdag 6 november 2020



Concert: zaterdag 7 november 2020



Kosten: €175
o Partituur: €25

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met:
Rutger Hoogeveen: 06-27513116 of r.hoogeveen1@gmail.com
Of via de website www.toonkunstkooremmen.nl/jubileum

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan.

AANMELDINGSFORMULIER GASTZANGER
(kan ook via de link www.toonkunstkooremmen.nl/jubileum)

Naam en Voorletters:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
Straat:
PC &Plaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Zangles: Ja/Nee
Stemgroep: Sopraan alt tenor bas(keus omcirkelen)
Koorervaring:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Voor een zo goed mogelijk resultaat willen we je graag nog even wijzen op het
volgende:


Je bent een ervaren koorzanger.



Je kunt zelfstandig studeren.



Je wordt toegelaten na een geslaagde auditie, die bestaat uit het zingen van
één zelfgekozen werk en één verplicht stuk.



Alsgastzangers verwachtenwe dat je steeds op de repetities aanwezig bent.



Wanneer je dit formulier verstuurt, ga je ermee akkoord dat jouw gegevens
worden ontvangen en bewaard door TOONKUNSTKOOR EMMEN. Wij zullen
jouw gegevens uiteraard vertrouwelijk behandelen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar:
Secretariaat TOONKUNSTKOOR EMMEN
Beatrixstraat 119
7811RJ Emmen

