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Nieuwsbrief

FEESTELIJK CONCERT IN PURMEREND

U hebt het in veel kranten kunnen
lezen: Zang Edam was te gast bij het jubileumconcert van het Symfonisch Orkest
Purmerend e.o. Op zondag 23 november was de Purmerendse Taborkerk uitverkocht
en men genoot van prachtige, feestelijke
muziek van het Symfonisch Orkest, het jeugd
orkest Symfonietta en Zang Edam. Net als het
publiek en de recensenten waren ook wij
enthousiast over het resultaat. Vooral het
derde deel uit Griegs onvoltooide opera Olaf
Trygvason was een overweldigende ervaring.

HET REQUIEM VAN MOZART

Intussen is Zang Edam al volop bezig met de
voorbereiding voor het volgende concert. Op zondag 8 november 2015 brengen wij
het indrukwekkende Requiem van Mozart in de Grote Kerk in Edam. Natuurlijk met
de uitstraling die u van ons gewend bent. Voor de pauze staan vier korte, maar niet
minder fraaie werken van Joseph Haydn en Franz Schubert op het programma.

NIEUWE LEDEN

De repetities voor het Requiem zijn al een eindje op streek, dus
voor wie nog wil aansluiten bij dit aantrekkelijke programma is het nu het moment
om de stap naar Zang Edam te zetten. Eventueel op projectbasis - en natuurlijk is
dit ook voor jeugdige zangers een uitdaging!

AL RUIM 130 JAAR OP MAANDAGAVOND

De repetities zijn op maandag
avond van 20.00-22.00 uur, tijdelijk in het kerkje op het Groenland in Edam tot de
verbouwing in de Lutherse Kerk aan de Voorhaven klaar is. In het voorjaar gaan we
weer naar de Grote Kerk. Kom vrijblijvend meezingen - het nieuwe jaar starten wij
met ‘bubbels’ - en de eerste maand betaalt u geen contributie!

UPDATE WEBSITE

Intussen is ook de website van Zang Edam weer up-to-date.
U vindt hier alle nieuwe informatie over het programma, voor aspirant-leden, maar
ook voor sponsoren en Club van 100 leden. Binnenkort gaan we de foto/videogalerij
nog uitbreiden. Daarnaast hebben we de website een nieuwe look gegeven en
hackerproof gemaakt!
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