
 
 

Project ‘Ein deutsches Requiem’ van Brahms  

Voor sopranen en tenoren nog plaatsen beschikbaar! 

Oratoriumkoor Toonkunst Almelo verzorgt al jaren prachtige concerten.  
Om te ervaren hoe plezierig, ontspannen en leerzaam het is om te zingen bij ons koor, wil 
Toonkunst Almelo zangliefhebbers, speciaal sopranen en tenoren, in de gelegenheid stellen 
‘Ein deutsches Requiem’ van Johannes Brahms met ons mee te zingen. Als projectlid neemt 
u deel aan de reguliere repetities. Wellicht beleeft u zoveel plezier aan het zingen bij ons 
koor, dat u na het project lid van Toonkunst wilt worden. Maar alleen het Requiem 
meezingen is natuurlijk ook prima. 

Duur project 
Het project loopt van woensdag 19 augustus tot en met het concert op vrijdag 20 november 
2020. Het concert vindt plaats in de Grote Kerk van Almelo. 

Repetities 
Op woensdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur repeteren wij in de kapel van Hof 88, 
Elisabethhof 4 te Almelo. Op zaterdag 7 november is er een repetitiedag in de Elisakerk te 
Almelo, waar u ook wordt verwacht. Uw aanwezigheid op de woensdagen is verplicht. 
De koorgenerale op woensdagavond 18 november en de generale repetitie op donderdag–
avond 19 november vinden plaats in de Grote Kerk te Almelo. 

Stemsoort en ondersteuning 
Om uw stemsoort te bepalen en een goede koorbalans te creëren wordt er een stem–
screening gehouden; dit gebeurt tijdens één van de eerste repetities door onze dirigent Arno 
Vree. 
Tevens informeren we naar uw zangervaring, want een uitgangspunt is dat u het requiem 
van Brahms al eens eerder hebt gezongen of in staat bent dat tijdens deze periode in te 
studeren. Bestuurslid Rob Lokin is aanspreekpunt voor de projectleden. Verder wordt u 
gekoppeld aan de contactpersoon van uw stemsoort, die u wegwijs zal maken in het koor. 

Voorwaarden aanwezigheid 
We verwachten van u dat u in principe alle repetities bijwoont, inclusief de verplichte 
generale en uiteraard het concert. Bij verhindering kunt u zich afmelden bij Rob Lokin 
(roblokin@gmail.com). 

Contributie 
Als projectlid betaalt u eenmalig € 50,00. De kosten voor de partituur bedragen ca. € 10,00. 

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden via secretariaat@toonkunstalmelo.nl bij de secretaris Berdien Blaak. Voor 
informatie kunt u terecht bij Rob Lokin (06-3093.0638). 
 
We hopen met koorleden en projectleden een prachtig concert te verzorgen. Bent u sopraan of 
tenor, aarzel dan niet en geef u snel op voor het projectkoor! 
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