11-10-2018

(17) KORENBRIEF mei 2018 (1)

KORENBRIEF mei 2018 (1)
FDZ DELFT · WOENSDAG 20 JUNI 2018

Federatie van Delftse Zangkoren

Korenbrief mei 2018

Website : www.federatie-van-delftse-zangkoren.nl
Facebook : http://www.facebook.com/FdzDelft
E-mail

: tonmilani@gmail.com

Foto's

: Joop Bommelé en Leo Veldmuis

________________________________________________________________
__________________
Hallo koorliefhebbers,
Hoewel de zomer zich al manifesteert en de vakanties in aantocht zijn voor velen onder U
waren er de afgelopen maand nog veel mooie concerten in Delft en ook de komende tijd
staat er veel interessants in onze regio op het programma. Hoop dat U deze ‘Korenbrief’
weer met belangstelling zult lezen. Zangersgroet, Ton Milani
FDZ-activiteiten:
-11 juni Programmaraad StadsRadio Delft
-21 juni Bestuursvergadering FDZ
-13 oktober ‘Korenpresentatie’ in DOK (onder voorbehoud) Tot nu toe gaven zich de volgende
koren op: Eerste Delftse Smartlappen Koor, Musical- en Popkoor Delft, New Sound,
Olofskoor, Overdagkoor en Vrouwen Kamerkoor Delft* -15 december 14.00 u. ‘Stedelijk
Kerstconcert’ in Maria van Jessekerk*
*Koren kunnen zich vanaf nu nog voor beide concerten opgeven bij
bertvandenbraak@gmail.com Wij missen op de ‘Korenpresentatie’ nog onze klassieke koren
vooral…
Maatschappelijk betrokken koren
’Nieuw Kamerkoor Delft’ en het koor van ‘Prins Hendrik’ lopen mee tegen kanker.
Concertbezoek
Met veel plezier bezoek ik vele concerten van FDZ-koren en doe daar dan verslag van. Vaak
nodigen koren ons daarvoor uit, wat zeer op prijs wordt gesteld. Het komt ook voor dat ik zelf
om 2 vrijkaarten vraag, een enkel koor doet daar moeilijk over. Men moet echter begrijpen
dat wij, Joop en ik, dit werk op vrijwillige basis doen en dat we ook maar modale pensioenen
hebben. Graag Uw begrip daarvoor dus. Voor de agenda in de ‘Korenbrief’ van FDZ kunt U
Uw persberichten als dus ook Uw uitnodigingen sturen naar tonmilani@gmail.com
LANGZAME STIJGING BEZOEKERSAANTAL BACHCANTATE
Er waren 27 mei 20% meer bezoekers bij de Bachcantate in de Oude Kerk in Delft. Iets om
verheugd over te zijn, maar niet als men bedenkt dat het hier maar ging om 70 mensen die in
de immense ruimte van de Oude Kerk verloren gingen. En dan te bedenken dat de
MatthäusPassion op 18 en 19 april en de Johannes Passion op 18 april volgend jaar wel weer
uitverkocht zullen zijn. Hoe zit het trouwens toch met de Passietraditie van de gemeente
Delft? De volgende Bachcantate in de Oude Kerk is op 16 september, ‘Christus, der istmein
Leben’. Er komen dan toch wel minstens 71 mensen?
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FEEST FONDS 1818S
Swing en zing mee!
Bijna duizend zangers van koren uit de regio van het fonds vormen samen het Fonds 1818
SingAlong-koor. Het megakoor trekt zijn spoor vanaf 't Paard op de Prinsegracht naar het
festival, waar het om 13.15 uur optreedt. De muzikale begeleiding: het carillon van de Grote
Kerk én een koperensemble dat hoog vanaf de kerktoren blaast.
Gedurende het festival bundelen muzikanten, zangers en dansers hun krachten in
doorlopendecross over-acts.
Aanmelden voor zingen rond concertvleugel in het Reinier de Graef ziekenhuis
eelko@ronner.eu
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