NIEUWSBRIEF

Jaargang 2 nr. 2
Aan de vooravond van onze concertreis open ik deze nieuwsbrief
met een warm welkom aan u allemaal.
Het is even rustig geweest rondom
het koor, maar de komende tijd
staat er veel te gebeuren. Van 19
t/m 24 oktober vindt de koorreis
plaats. Eens in de drie jaar organiseren we een concertreeks in het
buitenland. Daarover vindt u veel
meer informatie in deze editie.
Op 5 november presenteren we het
muziekprogramma van de concertreis in de eigen regio, in Bathmen.
Tot slot werken we mee aan de serie ‘Kerken als podium’ in de Plantagekerk in Zwolle, op zaterdag 25
november.
U heeft dus weer alle
gelegenheid om te komen luisteren en om ons
te ontmoeten. Lees over
al deze bijzondere producties in deze Nieuwsbrief. Graag tot ziens bij de concerten.
Een hartelijke groet,
Jonneke Stuiver-Rubingh

DE MUZIEKPRIJSVRAAG
Los de muziekvraag in deze Nieuwsbrief op en win wellicht een Cd van
ons jubileumconcert! Hier vind je de
prijsvraag

EEN KOORLID VERTELT
Samen muziek maken, samen
zingen, dat is een geweldige en
verslavende
ervaring,
schrijft
Pieter-Tjeerd Westra. Zijn hele
leven al zingt hij. En daarom is hij
nu zelfs lid van twee koren, het ZVE
en Ceacilia. lees hier zijn verhaal

Contactadres:
Stadhouderlaan 63,
8016 CP Zwolle
038-460 30 57

U wilt geen
Nieuwsbrief
meer? Stuur
een mail.

HET ZVE MAAKT EEN
CONCERTREIS NAAR
DRESDEN EN OMGEVING

HET ZVE CONCERTEERT
IN NOVEMBER IN
BATHMEN EN ZWOLLE

Wat een feest: zingen in een Gottesdienst, in de volledige verwoeste en
weer opgebouwde Frauenkirche in
Dresden. Het koor ziet ernaar uit.

Het ZVE geeft in onze regio twee
concerten, waarin (alle) koorwerken
worden gezongen die tijdens de
concertreis naar Sachsen werden
uitgevoerd.
* Op zondag 5 november geeft het
ZVE om 15:00 uur een concert in de
Dorpskerk (op het Kerkplein) te
Bathmen. De toegangsprijs bedraagt € 15,00. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van Muziekkring Bathmen. Klik
daarvoor hier. Meer informatie over
de prachtige Dorpskerk is hier te
vinden.

Maar ook naar de drie concerten in
Meissen en Moritzburg en nogmaals
Dresden. Er valt veel over onze concertreis te vertellen. Dat doen we
dan ook! Geniet vast mee met ons:
De reiscommissie vertelt, ze geeft inzicht in alle activiteiten tijdens de reis
en natuurlijk wordt verteld hoe de
programma’s van de concerten er
uitzien. lees hier over de reis en de concerten

DE DIRIGENT LICHT TOE
Martien Hovestad heeft
al weer lang geleden het
concertprogramma ontwikkeld dat tijdens de
reis
naar
Sachsen
(Duitsland) meerdere keren wordt
uitgevoerd. Het indrukwekkende Te
Deum van Benjamin Britten is misschien wel het topwerk van de concerten. Martien geeft een uitgebreide toelichting op dit werk. Met
woord én geluid. Klik daarvoor hier

HET ZVE REPETEERT
In een video van Luuk Sietsma hoort u
hoe met grote intensiteit wordt gewerkt
aan het zeer uitgebreide concertprogramma. Het koor zingt, de dirigent
vertelt. Klik hier om te luisteren

Wilt u vriend worden? Wij informeren
u heel graag over
de mogelijkheden.

* Op zaterdag 25 november geeft
het ZVE om 15:30 uur een concert
in de Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17 in Zwolle. Dit concert
wordt gegeven in het kader van
Kerken als Podium. De toegang is
gratis. Meer weten over Kerken
als Podium? Klik dan hier.

Repetitie: Iedere dinsdag 20.00-22.00 uur Kapittelzaal Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 Zwolle. U wilt een repetitie
bijwonen? Dat kan, maar neem dan wel
eerst even contact met ons op!
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