Zing mee in het projectkoor
Op maandag 4 mei 2020 in Almelo

Requiem

Gabriel Fauré

Voor liefhebbers van dit prachtige werk en voor geoefende zangers is dit een unieke
gelegenheid om het stuk (nog) eens te kunnen zingen.
En dan is het een sensatie om samen met leden van verschillende koren een
onvergetelijke uitvoering te geven op maandag 4 mei 2020.
In 2016 en 2018 verzorgde een projectkoor, bestaande uit leden van Toonkunst
Almelo, Sursum Corda, Mardi le Vingt, (en in 2018) Ensemble Cordier en diverse
gasten een indrukwekkende uitvoering van het Requiem van Gabriel Fauré. De
aanvulling van Ensemble Cordier ( Het voormalige Artez studentenkoor) was daarin
een hoogtepunt!
Na gastdirigenten Herman Koops en Frank Deiman, heeft het bestuur van Toonkunst
Almelo voor het komende project uitgenodigd: de jonge dirigent Jurriaan Poessé uit
Enschede. Dat belooft een frisse aanpak!
Het Requiem van Gabriel Fauré wordt uitgevoerd op maandagavond 4 mei 2020, na
afloop van de Dodenherdenking op het Weth. van Dronkelaarplein.
Plaats en tijd van uitvoering: 21.00 uur in de Grote Kerk in Almelo met begeleiding
van organist Henk Linker, ditmaal op het grote orgel.
Toonkunst Almelo biedt de inwoners van Almelo en omstreken dit concert op 4 mei
aan!
Gratis entree – open schaal bij de uitgang.
--------------------------------------------------------------

Ter voorbereiding zullen er 2 oefenzaterdagen zijn, te weten:
Zaterdag 21 maart 2020 van 10.00 uur tot 14.00 uur in de Elisakerk (Rembrandtlaan)
en
zaterdag 4 april 2020, van 10.00 – 14.00 uur in de Grote Kerk in Almelo.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij op beide zaterdagen aanwezig zijn, en zich
thuis voorbereiden. ( www.cyberbass.com)
De kosten bedragen: € 25,00 pp.
NB: Het wegvallen van de gebruikelijke subsidies, en de hogere kosten van repetitieruimtes,
dirigent en organist, maken een kleine financiële bijdrage van de deelnemers
onontkoombaar.

U kunt zich aanmelden voor deelname via de website van Toonkunst Almelo.
Via deze link : https://eventlogin.nl/faure/
Na betaling van uw inschrijfgeld is deelname verzekerd.
Mocht het maximaal aantal deelnemers overschreden worden, dan werken we met
een wachtlijst. U krijgt hierover zsm bericht.
Wij verheugen ons enorm op dit project!
Hoort en zegt het voort!
Namens Toonkunst Almelo:
Hans Admiraal
(h.admiraal53@gmail.com , tel. 06-44 09 41 40)
en Emily Slettenhaar
(emilyslettenhaar@hotmail.com )

