Historische monumenten!!

Nieuwsbrief

De Grote Kerk Edam en Oratoriumkoor Zang Edam, twee historische
monumenten!!
Terwijl deze kerk behoort tot de belangrijkste monumenten van ons
land, kan ook Zang Edam, opgericht 28 december 1883, inmiddels trots
zijn op de historie van haar 130 jaar bestaan!!
Wat hebben deze monumenten met elkaar gemeen en wat is de band die zij met elkaar
hebben?
De Grote Kerk, door een gedeputeerde van de provincie een “Provinciaal Topstuk” genoemd,
is van oudsher hèt decor waar 130-jarig Zang Edam haar concerten geeft.
Sinds vele jaren is de oorspronkelijke doelstelling van het koor, het zingen van grote werken,
weer in ere hersteld. Daarbij is de uitstraling van Zang Edam met het grote podium, de
prachtige belichting en aankleding met bloemen steeds professioneler geworden, een
uitstraling die ook de Grote Kerk goed tot haar recht laat komen. Het is een feest om in die
ambiance te mogen zingen, ook het publiek heeft in de donkere dagen voor Kerst een
fantastische zondagmiddag wanneer Bach’s Weihnachtsoratorium klinkt. Een goede opmaat
naar het warme familiefeest. Ook in december 2012 trok Zang Edam weer veel bezoekers met
dit feestelijke oratorium. Het is een grote wens van Zang Edam om van het uitvoeren van het
Weihnachtsoratorium in de Grote Kerk een tweejaarlijkse traditie te maken.
Zang Edam is nu druk bezig met de voorbereidingen voor een bijzonder Mozartconcert op
zondag 6 oktober. Er zullen vijf werken van Mozart uitgevoerd worden. Een programma
waarin het jubilerende koor zich in de Grote Kerk passend kan presenteren.
Maar voor zowel kerk als koor neemt de laatste jaren in toenemende mate de financiële druk
toe nu gemeente en provincie nog nauwelijks subsidie geven. De kerk hoopt de
financiën aan te kunnen vullen om de renovatie te waarborgen. Zang Edam wil graag de
entreeprijzen redelijk houden en wordt daardoor steeds afhankelijker van sponsors.
Voor hen heeft Zang Edam verschillende arrangementen.
Bedrijven kunnen hun relaties uitnodigen en ze een speciale ontvangst aanbieden met een
hapje en een drankje of een uitgebreider arrangement naar wens en men is verzekerd van
uitstekende, voor hen gereserveerde plaatsen.
Graag zal één van de ambassadeurs van Zang Edam een vrijblijvende afspraak maken met
ieder die geïnteresseerd is in sponsorschap om de mogelijkheden toe te lichten.
Daarvoor kunt u mailen naar Anja Theeuwen, e-mail anjatheeuwen@xs4all.nl,
of Joop Rutsen, e-mail j@rutsen.nl.
Een andere mogelijkheid is het toetreden tot de “CLUBvan100” van Oratoriumkoor
Zang Edam, ook met uitstekende faciliteiten.
Daartoe kunt u contact opnemen met Cocky Prumper, e-mail cockyprumper@quicknet.nl, of
Pauline Kruijer, e-mail f.kruijer@kpnplanet.nl.
Alle informatie kunt u vinden op de site www.zangedam.nl.

