April 2016

EEN VOORJAARSCONCERT

Nieuwsbrief

De nieuwe dirigent, Benjamin Bakker, laat meteen een nieuwe wind waaien door
Zang Edam. Behalve het traditionele jaarconcert geven we nu ook een ingetogen
voorjaarsconcert voor genodigden op zondag 5 juni om
15.00 uur in de Nicolaaskerk aan de Voorhaven. De hoofdmoot wordt gevormd door het prachtige Requiem van de
Engelse componist John Rutter. Een opvallend kenmerk
van dit Requiem is, dat de traditionele Latijnse mistekst
gecombineerd is met enkele Engelstalige psalmen. Het is
een fijnzinnig modern muziekstuk dat de zangers tijdens
de repetities soms al kippenvel bezorgt. De rest van het
programma blijft nog even een verras sing. De toegang is
gratis, maar wij willen wél graag voor15 mei weten of u
komt. U kunt zich aanmelden via secretaris@zangedam.nl
of bij een van de leden van Zang Edam.

GROOT KERSTCONCERT Op 11 december voeren
wij in de Grote Kerk enkele delen van het Weihnachtsoratorium van Bach uit, gecombineerd met bij de kersttijd passende werken van andere componisten. Dit wordt
weer een groot concert in een fraai gedecoreerde kerk.

NIEUWE LEDEN ZIJN WELKOM

Meteen na 5 juni beginnen de repetities voor
het kerstconcert en dan verwelkomen wij graag weer nieuwe leden voor alle stemgroepen. De repetities zijn op maandagavond, van half acht tot tien uur. Gedurende
de zomermaanden repeteren wij in de Grote Kerk, in najaar en winter op een andere
locatie. Zingt u graag klassieke werken of kent u iemand die daar belangstelling voor
heeft? Vrijblijvend proberen mag altijd – de eerste maand betaalt u geen contributie.

FINANCIËLE STEUN IS OOK WELKOM

Concerten organiseren in de Grote
Kerk met professionele solisten en orkest is een geldverslindende onderneming die
onze financiële draagkracht snel te boven gaat. We prijzen ons daarom gelukkig met
de voortdurende steun van particulieren en bedrijven die de klassieke zangcultuur
een warm hart toedragen. Als ook u Zang Edam wilt ondersteunen, kijk dan op
www.zangedam.nl, onder de kop STEUN ONS om te zien wat de mogelijkheden en
wie de contactpersonen zijn. Ook kunt u natuurlijk een mail naar de secretaris
sturen, dan nemen wij contact met u op.
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