Zaterdagavond 6 oktober 2018

Aanvang : 19.30 uur
Locatie: Franciscushuis op de Biest te Weert

Klassiek

Zondagmiddag 7 oktober 2018
Aanvang : 15.00 uur
Locatie: St. Willibrorduskerk Stramproy

Kaartjes zijn te bestellen via website:

meets

pop

www.dacapo-gemengdkoor.nl

Verkoopadres Stramproy:

Plant & Cadeauwinkel “In de Zevende Hemel”,
Prinses Marijkestraat 25.

Verkoopadres Weert:
Bart Bloemwerken
Boshoverweg 61.

Op zaterdag 6 oktober
in het Franciscushuis
op de Biest in Weert
en zondag 7 oktober
in de Willibrorduskerk
te Stramproy
vindt er een uniek concert plaats.

Kaartjes op de voorverkoopadressen
uitsluitend tegen contante betaling.

Entree: 10 euro
(inclusief koffie / thee met wat lekkers in de pauze).

Da Capo

Met ca. 65 zangers en zangeressen brengt zangkoor
Da Capo steevast een programma vol dynamiek en
beweging. Het koor is opgericht in 1996 en heeft
een uitgebreid en afwisselend repertoire zoals musical, pop en licht klassiek. Choreografie maakt de
optredens extra levendig en een genot om mee te
maken.
Dirigente Veerle Henkens neemt de zangers en
zangeressen voortdurend mee op weg naar uitdagende projecten zoals musicals en andere uitvoeringen waarin het publiek met veel energie en
passie wordt geamuseerd. Met solisten, combo’s of
slagwerk streeft Da Capo ernaar om van elk optreden een feest te maken.
Sinds 2001 is Veerle Henkens dirigente. Zij weet op
een hele prettige en subtiele wijze het beste uit het
koor te halen. Met één blik weet zij vaak precies de
juiste flair en stemming te bereiken.
Op piano wordt Da Capo begeleid door pianist
Frits Mennen. Frits is uit hetzelfde muzikale hout
gesneden als Veerle. Zij voelen elkaar perfect aan.

Klassiek meets

pop

Op zaterdag 6 oktober en zondag 7 oktober vindt er een
unieke samenwerking plaats door de zangverenigingen
Da Capo en Creatura. Uniek omdat het stemgeluid uit
meer dan 100 zangers en zangeressen, ondersteund
door een speciaal op het programma afgestemd orkest,
de bezoekers een overweldigende ervaring zal bezorgen. De concerten hebben de titel “Klassiek meets Pop”
gekregen omdat hedendaagse muziek op een unieke
wijze wordt gecombineerd met klassiek. Beide koren
brengen een eigen gevarieerd programma, maar zingen
het bekende “A Concert Celebration” van Andrew Loyd
Webber en het “Gloria” van Vivaldi samen. Het Gloria zal
met recht “glorieus” voor u worden uitgevoerd met de
twee koren, ondersteund door 2 solisten en een uit 15
muzikanten bestaand orkest.
Antonio Vivaldi (Venetië, 1678 – Wenen, 1741) componeerde zijn Gloria aan de start van zijn carrière. De kerkdiensten met zijn muziek leken destijds meer op concerten en werden massaal door de rijke Venetianen en hun
buitenlandse gasten bezocht. Het publiek beleefde die
concerten waarschijnlijk zoals wij nu Bospop beleven.
Die diensten brachten Vivaldi internationale roem.
In “A Concert Celebration” van Andrew Loyd Webber
(Londen, 1948) zijn de mooiste delen verwerkt uit The
Phantom of the opera, Evita, Jesus Christ Superstar en
Cats
Dirigenten:
Solisten:
		

Ton van de Weem en Veerle Henkens
Veerle Henkens
Carla Litjens-Kollée, sopraan

Kortom voor jong en oud een zeer gevarieerd,
muzikaal en interessant programma!

Creatura
Zangvereniging Creatura uit Weert is opgericht in
2012. Het koor staat voor het tweede jaar onder
muzikale leiding van dirigent Ton van de Weem.
Creatura is in een aantal jaren gegroeid tot een
veelzijdige zangvereniging met een gevarieerd
repertoire. Ze wil met haar repertoire speciale
momenten muzikaal opluisteren: momenten van
feest, bezinning en van rouw. Van religieus, gregoriaans tot operette, opera en popmuziek. Evenals
wereldlijke hedendaagse gezellige muziek in verschillende vormen, van zowel koor, alsook ensembles en solisten.
Creatura wil verder met haar programma mensen
bereiken die vanwege sociale en/of medische redenen niet, of in mindere mate, de mogelijkheid hebben om actief of passief te genieten van zangcultuur.
Creatura staat voor veelzijdig, creatief en empatisch en geeft bijzondere momenten in jouw leven
een extra dimensie. Zo is ook dit samenwerkingsconcert een bijzonder moment.

