Januari 2018.
Geachte Vrienden
Wij kijken terug op een indrukwekkende uitvoering van de Maria Vespers van
Claudio Monteverdi, een week eerder voorafgegaan door een goed bezochte
Vriendenbijeenkomst in het sfeervolle Gouverneurshuis waar Olga Franssen ons
meevoerde in de wereld van Monteverdi.
Matthäus Passion.
De uitvoeringen zijn dit jaar gepland voor donderdag 29 en vrijdag 30 maart.
De solistencast is weer veelbelovend met een aantal “oude” bekenden zoals
Jan van Elsacker, Evangelist(alleen donderdag), Stephan Adriaens, Evangelist(vrijdag)
Martijn Sanders, Christus, Francine Vis, Mezzosopraan, Hansung Yoo, Bas.
Nieuw zijn Seil Kim, Tenor en Nikki Treurniet, Sopraan. Verder zijn wij verheugd dat
wij Ralph Rousseau Meulenbroeks op Viola da Gamba weer konden vastleggen.
Vocaal Ensemble Markant en het Maasstedelijk jongens-en meisjeskoor zijn weer de
vaste waarden met het geheel onder leiding van Bernhard Touwen.
De kaartverkoop via internet is inmiddels gestart en loopt voorspoedig. Wees er dus
snel bij.
Als Vriend bent u van harte welkom in de Open Hof bij de nazit op Goede Vrijdag.
Onder het genot van een drankje en een hapje is er gelegenheid tot napraten en een
“meet en greet” met de uitvoerenden.
Vriendenbijeenkomst.
Wij verwachten in November weer een Vriendenbijeenkomst te houden.
Over de inhoud en locatie ontvangt u later dit jaar bericht.
Kerstconcert.
Zaterdag 8 december is de planning voor het Kerstconcert.
Op het programma staat de Messiah van G.F. Händel.
De solistencast is op dit moment nog niet bekend.
Mededelingen hierover volgen zo spoedig mogelijk.
Sponsors gezocht.
Wij zijn continu op zoek naar nieuwe sponsors.
De exploitatie van de concerten staat onder druk omdat de inkomsten ongeveer gelijk
blijven en de kosten elk jaar weer stijgen.
Mocht u in uw netwerk iemand weten die een potentiele sponsor zou kunnen zijn laat
het ons dan weten. Wij hebben diverse interessante sponsorpakketten.
Wij hopen u bij een van de komende uitvoeringen te mogen begroeten.

