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ENTHOUSIASME OVER MOZARTS REQUIEM 
 De pers was lovend, de dirigent was tevreden, de zangers waren opgetogen na   
 het concert van 8 november. Een van de bezoekers nam de moeite ons per mail  
 te complimenteren: “Wat een mooi concert hebben jullie vanmiddag gegeven!    
 En wat een mooie combinatie om het Requiem van Mozart te verbinden aan   
 bijzondere stukken van Haydn en Schubert!”. Als u zelf tussen het ruim 650-  
  koppige publiek zat, zult u dit waarschijnlijk beamen.

  ONDER NIEUWE LEIDING Na afloop van het concert gebeur-  
  de iets ongebruikelijks: de voorzitter, Francisca Meijer, nam het   
  woord om het publiek te vertellen dat dit het laatste concert was   
  geweest onder leiding van Henk Trommel. Na 18 jaar hebben koor   
  en dirigent op waardige en hartelijke wijze afscheid van elkaar   
  genomen. Gelukkig is intussen Benjamin Bakker aangetreden om   
  Zang Edam het komende jaar te leiden. Het eerste project met hem  
  wordt een kleinschalig concert in de Nicolaaskerk op 5 juni 2016.   
  Daar gaan we in ieder geval het Requiem van John Rutter uitvoeren.  
 De rest van het programma is nog niet bekend. Voor 18 december 2016 staat een  
 groot kerstconcert gepland, met o.a. delen van het Weihnachtsoratorium van   
 J.S. Bach.

NIEUWE LEDEN De repetities voor het eerste concert zijn begonnen, dus wie   
 nog wil aansluiten bij dit programma doet er goed aan om nu de stap naar Zang  
 Edam te zetten. En natuurlijk is dit ook voor jeugdige zangers weer een uitda-  
 ging! De repetities zijn op maandagavond van 19.45-22.15 uur in de Lutherse Kerk  
 aan de Voorhaven. In het voorjaar gaan we weer naar de Grote Kerk. 
 Kom vrijblijvend meezingen - de eerste maand betaalt u  geen contributie.

HELDERE WEBSITE Uiteraard wordt de website van Zang Edam regelmatig   
 bijgewerkt. U vindt hier alle informatie over het programma, lidmaatschap,   
 mogelijkheden om Zang Edam te steunen, enz. Ook de foto/videogalerij is weer  
 ververst. Verschillende bezoekers van onze site hebben de mooie vormgeving en  
 overzichtelijkheid geprezen. Daar zijn we trots op.
 Alle verdere informatie op www.zangedam.nl of bij het secretariaat:    
 secretaris@zangedam.nl; tel. 0299-364188
  
    ZANG EDAM WENST U EEN MUZIKAAL INSPIREREND 2016 
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