AAN: alle koorleden van Corda Vocale

Heel, …. heel … voorzichtig beginnen wij met aftellen . . . . . .
“Gaan we dan al snel beginnen?”
“Eh . . . . ja, we gaan weer beginnen”. “Zonder versoepelingen?” “Ja, wij richten de pijlen op augustus!
Het zangplezier is immers niet door Covid-19 verslagen, het is gelukkig nog springlevend!”
Straks kunnen we weer echt repeteren en concerten geven en daarom is het nu de uitgelezen tijd om
de toekomst voor te bereiden en samen de schouders onder haalbare artistieke plannen te zetten.

LAAT JOUW ARTISTIEKE HART SPREKEN EN .... MAAK
KANS OP EEN TAART VAN ROBERT VAN BECKHOVEN
Naast onze eigen programmering vinden wij het een leuke uitdaging om meer van jullie persoonlijke
ideeën en suggesties over het toekomstig repertoire (en/of de uit te voeren stukken*) te weten te komen.
Daarom dagen wij jullie uit om hierover alleen – of, nog leuker, samen met jullie
koorvrienden en vriendinnen – artistiek te brainstormen (kan prima via zoom,
face time, bellen en mailen of zelfs ‘live’). De te stellen vraag is dan:
a)

Welk repertoire wil jij, naast de JP, instuderen voor eventueel 12 december?

b)

Wat voor soort project, thema, of muziek wil jij graag zingen in 2022 en 2023?

Bedenk wel: het is een enquête, dus niet elke suggestie is een vaststaand feit en “de meeste stemmen
gelden” kan alleen als het ook verantwoord is. Maar dat maakt het niet minder leuk, dus . . . . . leef je uit!
En wie weet wordt dan jullie inzending extra beloond, want wij brengen dan een van de overheerlijke
Robert v. Beckhoven taarten persoonlijk bij jullie langs! En ook hier geldt: samen kiezen is ook samen eten!

Hoe Stuur Je De Ideeën In?
Mail jullie inzending vóór 24 april naar info@cordavocale.nl Vermeld hierin jullie naam, stemsoort,
adres en telefoonnummer plus eventueel de naam/namen van de koorvrienden/vriendinnen met wie
jullie hebben gebrainstormd. Wij gaan ermee aan de slag. Eerst door een aantal taarten te verloten,
waarna er in augustus een prima afgewogen en zo breed mogelijk gedragen meerjarenplan klaarligt.

*Ter inspiratie:
Naast wat al werd gerepeteerd (Beethoven, Diabelli, Forrest en Poulenc)
staan de onderstaande stukken op “een verlanglijst” van leden.
Misa Pastorale van Ryba; Requiem van Islandsmoen; Misa Criolla van Ramirez;
Misa Tango van Bacalov; Mattheus Passion van Bach; Messa di Gloria van Puccini.

Maar kijk vooral ook breder naar je eigen smaak en de toekomst!

Succes en veel plezier allemaal.
Bestuur en Artistiek Leider Stichting Corda Vocale

