Mannenkoor Borns Kleinkoor zoekt zangers

Laat horen wat je kunt bij het Borns Kleinkoor
Kom 10 weken met ons meezingen!
Het Borns Kleinkoor start binnenkort met een nieuw zangproject. In 10 weken werken
we toe naar de uitvoering van ‘Die sieben Worte Jesu am Kreuz’ van César Franck.
Dat concert is op zaterdagavond 13 april as. We geven dit concert samen met het
Twents Liturgiekoor dat de ‘Via crucis’ van Liszt uitvoert.
Wil je wel eens zingen in een mannenkoor? Doe dan met ons mee! We zijn op zoek
naar mannen met enige zangervaring die het leuk vinden om mee te doen met dit
concert. Of je daarna wilt blijven of niet, dat beslis je zelf.
Als je meedoet, dan repeteer je 10 maandagavonden met ons mee. Tijdens deze repetities
oefenen we het grootste deel van de tijd op ‘Die sieben Worte’, maar ook op repertoire dat
we later dit jaar gaan uitvoeren bij concerten in Borne en Limburg.
We repeteren elke maandagavond o.l.v. Bram van der Beek van 20.00 uur tot 21.45 uur in
basisschool de Wheele, Welemanstraat 21 in Borne.
De uitvoering is op zaterdagavond 13 april in de Kristalkerk in Hengelo.
Daarna kun je stoppen met het koor, maar je mag natuurlijk ook bij ons blijven.
Wat bieden we?
- een mannengroep waarmee het heerlijk zingen is
- een kwaliteitskoor met een flinke ambitie
- repetities o.l.v. een professionele dirigent
- een computerprogramma om thuis je eigen partij te oefenen
- een vast maatje dat je wegwijs maakt
- de partituur van ‘Die sieben Worte’
- een cd om het volledige werk van Franck te beluisteren
Meer informatie over ons koor vind je op www.bornskleinkoor.nl.
Dat alles onder het motto: Zingen voor ons plezier met een zo hoog mogelijke muzikale
kwaliteit!
Meedoen
Lijkt je dit leuk en zie je het als een uitdaging, dan ben je van harte welkom!
De repetities voor dit project starten op maandag 4 februari as.
Heb je belangstelling en/of wil je meer weten om te zien of dit project iets voor jou is, neem
dan contact op met:
• onze voorzitter Cees van Vilsteren (vilsterenca@gmail.com), of met onze dirigent
Bram van der Beek (b.van.der.beek@hetnet.nl)
• Je kunt je ook aanmelden op onze website via secretaris@bornskleinkoor.nl of bij
een koorlid dat jij kent. Wij nemen dan nader contact met jou op.
We zien uit naar je komst!
Die sieben Worte.
‘Die sieben Worte is niet alleen bijzonder omdat het zo mooi past in de passietijd, wanneer
we dit gaan zingen, maar ook omdat dit werk van César Franck pas sinds kort wordt
uitgevoerd. Franck voltooide dit werk al in 1859, maar in 1954 kwam het pas boven water in
de universiteitsbibliotheek van Luik. Daarna duurde het nog tot 1977 voordat dit voor het
eerst werd gespeeld. Vanaf dat moment werd het gezien als een van de meest meeslepende
passiestukken. Het Borns Kleinkoor zingt dit werk in een speciale setting voor mannenkoor.

