Messiah,

the best bits

Een project van
ZOMER ACADEMIE ZUTPHEN

Beste zangers,

januari en juli 2020

De Zomer Academie Zutphen (ZAZ) heeft weer een mooi project op stapel staan en
is daarvoor op zoek naar de betere amateurzanger! Misschien iets voor jou?
Van 8-12 juli 2020 gaat de volgende Zomer Academie Zutphen Vijfdaagse plaatsvinden, met als thema: ‘Fairest Isle’, en als rode draad 17e en vroeg 18e eeuws
Engels repertoire.
Voor een aantal concerten willen we weer het ZAZ projectkoor inzetten. Zo is daar
het openingsconcert met delen uit de Messiah, het Hanzehofconcert met een paar
koren van Purcell (Dido & Aeneas) en Händel, maar ook het afsluitende concert met
een BACH cantate.
In januari willen we al met het voorbereiden van de Messiah compilatie beginnen, en
dit uit laten monden in een eerste uitvoering op 25 januari 2020 in de Beatrixkerk
te Ede. Bij deze uitvoering zullen jong zangtalent en directiestudenten een kans
krijgen hun vaardigheden te vergroten o.b.v. coach sopraan Johannette Zomer en
dirigent Rob Vermeulen. Leuk om daarbij aanwezig te zijn! De begeleiding wordt
verzorgd door het Tulipa Consort.

Data Messiah, the best bits-project
10 januari
18 januari
24 januari
25 januari

19.00 - 22.00:
10.00 - 17.00:
19.00 - 22.00:
19.30 uur:

Leesrepetitie met pianobegeleiding, Den Dolder
Koor met orkest & student dirigenten, Den Dolder
Generale, Ede
Concert ‘Messiah, the best bits’, Ede

Zomer Academie Zutphen Vijfdaagse van de Zomer Academie Zutphen
3 juli
4 juli
7 juli
8 juli
10 juli
12 juli

19.00 - 22.00:
10.00 - 17.00:
19.00 - 22.00:
20.00:
20.00:
17.00:

Opfrisrepetitie in Zutphen
Voorbereiden Messiah en de overige concerten in Zutphen
Generale in Zutphen
Openingsconcert St. Jan, Zutphen: “Messiah, the best bits”
Hanzehof concert: Purcell (Dido & Aeneas koren) en Händel (Zadok the Priest)
Afsluitend concert Walburgiskerk: Bach cantate

We nodigen jou van harte uit je op te geven voor dit prachtige project.
Je gaat samenwerken met musici van topniveau en hebt de kans jong talent te beluisteren.
Tijdens de Zomer Academie Zutphen Vijfdaagse staat het koor o.l.v. Klaas Stok.
Opgeven kan via info@zomeracademiezutphen.nl of via 06 41497089.
Hier kun je ook terecht voor meer informatie.
Graag tot zings!
Namens Zomer Academie Zutphen,
Tineke Haveman en Johannette Zomer

www.zomeracademiezutphen.nl
Kosten voor deelname zijn:
• deelname gehele project: € 90,00 pp
• deelname alleen januari: € 60,00 pp
De deelnameprijs is inclusief alle benodigde digitale partituren, koffie/thee tijdens alle
repetities, lunch op 18 januari en zo nodig een warme maaltijd bij de concerten in juli.

NB: op 25 januari in de middag vindt ook de jaarlijkse solistenpresentatie van 10VOCAAL
plaats in de Beatrixkerk te Ede.
Een mooie gelegenheid om met bestuur, muziekcommissie en dirigent te luisteren naar talentvolle professionele zangers die graag als solist aan uw concerten meewerken… of kom ook
zelf dit Messiah project meezingen!
Meer informatie en bestellen entreekaarten op www.10vocaal.nl

