
 

Stichting voor Koorprojecten 

               Zuidlaren 

 

 
  
Zuidlaren, 17 september 2016 

 

Beste zangliefhebber, 

 

Namens de stichting koorprojecten Sotto Voce breng ik het volgende onder uw aandacht: 

 

Op 2 november 2016 zal een koorproject worden opgestart onder leiding van dirigent 
Wim Opgelder. Het project omvat composities voor het kerkelijk gebruik (o.a. anthems) van 
Engelse componisten uit de periodes van de barok t/m de romantiek, zoals Maurice Greene, 
G. F. Handel, H. Purcell, W. Boyce, Ch. Stanford, J.H. Maunder e.a.  
Aan het project zal worden meegewerkt door enkele vocale solisten en een organist. Net als 
het nu lopende project (cantates van Duitse en Italiaanse barokcomponisten) wordt het weer 
een programma met bekende en minder bekende composities.  
 
Deze werken zullen worden uitgevoerd op zaterdag 13 en zondag 14 januari 2017, locatie nu 
nog niet bekend. 
 
De repetities die voor dit project nodig zijn, zullen worden gehouden op woensdag 2 
november (startrepetitie, grote lijn, bladmuziek, oefenCD), en daarna op woensdag 16, 23, 
30 november, woensdag 7 en 14 december en (generale repetitie) woensdag 11 januari 
2017 
 
Deze repetities zullen plaatsvinden in “De Zijbeuk”(Pastorielaantje/Domineeskamp) te 
Zuidlaren van 20.00 tot 22.00 uur. 
Deelname aan dit project kost (inclusief bladmuziek en oefenbestanden) E 45,-- .  
 
Wanneer u aan dit project mee wilt doen, nodigen wij u uit, dit te melden via het mailadres  
wimopgelder@hotmail.com Wilt u dit s.v.p. UITERLIJK doen op  zondag 9 oktober 2016. 
 
Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt zo snel mogelijk na deze datum bericht over het al dan 
niet doorgaan van het project. Het project kan doorgaan bij minimale deelname van 
(aantal…. )personen en bij een goede verdeling van de stemmen over de verschillende 
partijen.  Betaling voor deelname aan dit project kan pas worden gedaan wanneer duidelijk 
is, dat het project doorgaat. 
 
U hebt alle vrijheid, dit bericht door te zenden naar mogelijke andere geïnteresseerden. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens Stichting Koorprojecten Sotto Voce,  
 
Aurinda Nieuwland 
Meidoornlaan 4 
9471 PE Zuidlaren 
secretariaat 
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