HET ZVE MAAKTE EEN
CONCERTREIS NAAR
DRESDEN EN OMGEVING

NIEUWSBRIEF

Jaargang 2 nr. 3
VAN DE VOORZITTER

Op zaterdag 25 november geeft
het ZVE om 15:30 uur een concert
in de Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17 in Zwolle. Het is een concert in het kader van Kerken als
Podium.

Geachte lezer,
Wat hebben we een fantastische
concertreis achter de rug!
We gaven drie prachtige concerten
en werkten mee aan de zondagochtenddienst in de Frauenkirche in
Dresden.
Daarnaast is er ontiegelijk genoten
van de omgeving en van het samenwerken, het er ‘even helemaal
uit’ zijn. We hebben weer eens goed
bijgepraat en gelachen tot we er
buikpijn van kregen. Het blijkt dat
koorleden en dirigent na 31 jaar nog
steeds een klik hebben. Maar ook
de mensen die voor het eerst meegingen vonden het een geweldige
belevenis.
Er is dan ook alle reden om een extra nieuwsbrief uit te brengen die u
de gelegenheid biedt mee te leven
en betrokken te zijn bij dit bijzondere evenement.
Lees de verhalen en weet dat u de
muziek van de concertreis kunt
gaan horen op zaterdag 25 november aanstaande in de serie Kerken
als Podium in de Plantagekerk in Zwolle. Ik zie u
daar graag!
Veel plezier en een hartelijke groet,
Jonneke Stuiver-Rubingh

EEN PROJECTLID VERTELT
‘Wat een feest was het om weer
mee te mogen’, zo schrijft Gerrit
Bril. Ooit lid van het ZVE, ging en
zong hij nu mee als projectlid. Gerrit
kan goed uitleggen wat het ZVE zo
bijzonder maakt. En, vindt hij, het
koor is ‘ook zo verschrikkelijk sociaal’. Bent u nu ook nieuwsgierig
geworden wat dat allemaal betekent? Lees het hier.
Contactadres:
Stadhouderlaan 63,
8016 CP Zwolle
038-460 30 57

U wilt geen
Nieuwsbrief
meer? Stuur
een mail.

HET ZVE
CONCERTEERT OP
25 NOVEMBER IN
DE PLANTAGEKERK
ZWOLLE

Veel van de composities die het
ZVE tijdens de concertreis naar
Dresden en omgeving uitvoerde,
worden ook in de Plantagekerk ten
gehore gebracht.
foto; Hanneke Lievense

EEN FILMIMPRESSIE

De toegang is gratis.

Klik hier voor een filmimpressie van
het concert in Meissen, gemaakt door
Hans Bloem en Luuk Sietsma.

DE DIRIGENT VERTELT
Wie is niet nieuwsgierig naar de ervaringen en indrukken van de dirigent tijdens deze concertreis? Hij
vertelt óók o
ver zijn allereerste concertreis in 1988 toen hij
iets zeldzaams kreeg.
Indrukwekkend!
Lees
hier.

EEN GAST VERTELT
Een bezoek aan Dresden, luisteren
naar het ZVE in de Frauenkirche ...
Het kan niet anders of je wordt dan
meegezogen in de geschiedenis.
Dat overkwam ook John Smal die –
niet voor het eerst – met zijn vrouw
meereisde met het ZVE tijdens de
concertreis 2017. Zijn mooie overpeinzingen kun je hier lezen.

ZELFS ‘DE PEPERBUS’ ...
Zelfs de Zwolse
huis-aan-huiskrant
....TELT

De Peperbus vertelde over de
unieke concertreis van het ZVE naar
Dresden en omgeving. Lees hier

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

EEN KOORLID VERTELT
Toen Mathieu van Gelder jong
was, zong hij – in het voortgezet
onderwijs – in Meander Vocaal. Nu
is hij nog steeds jong, studeert én
zingt in het ZVE. Hij stapte in de
bus en dat bezorgde hem een
flinke schok. Waarom hij de concertreis toch ‘tof’ vond, vertelt Mathieu hier.

EEN CONCERTREIS MET
TWEE ORGANISTEN ...
Wat een voorrecht om tijdens de
concertreis twee zeer betrokken
en intensief samenwerkende organisten, Adriaan Koops en Mannes
Hofsink, mee te hebben. Hoe ze
dat zelf hebben ervaren? Lees 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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