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Valkenswaards Kamerkoor
Jubileumconcert

16 oktober 2022, 15:00 u.
Theater de Hofnar - Valkenswaard
Tickets: € 17,50 (kinderen €7,50) via www.hofnar.nl
Wolfgang Amadeus Mozart - Vesperae Solennes
Igor Stravinsky - Mis
Onder muzikale leiding van Marcel Driessen
Dubbel blazerskwintet - Patrick van Zutven
Strijkersensemble & orgel - Ruud Huijbregts
Met solisten Irene Meeuvis, Janneke Vis, Marcel van Dieren en
Maarten van den Hoven

Het Valkenswaards Kamerkoor viert feest! Viert u met ons mee?
Na 2 jaar beperkingen als gevolg van Corona, kan het Valkenswaards
Kamerkoor (VKK) eindelijk weer een feestje bouwen. En we hebben mooie
redenen: we vieren het 40-jarig bestaan van het koor én we vieren dat
Marcel Driessen 25 jaar onze dirigent is. Dubbel feest dus.
We willen daarom uitpakken met een bijzonder Jubileumconcert op 16
oktober 2022 in theater De Hofnar in Valkenswaard, aanvang 15:00 u.
We zingen een aantal stukken uit de geschiedenis van het koor.
Daarnaast voeren we de ‘Mis’ van I. Stravinsky uit. Het koor krijgt hierbij
begeleiding van een blazersensemble, wat zeker voor spektakel zal zorgen.
Als feestelijke afsluiting van het concert voeren wij de ‘Vesperae Solennes
de Confessore’ van W.A. Mozart uit. De begeleiding daarbij wordt verzorgd
door een orkest met blazers, strijkers, orgel en pauken.
Vuurwerk gegarandeerd!
Er werken 4 solisten mee aan dit concert:
Irene Meeuvis (sopraan), Janneke Vis (alt), Maarten van den Hoven
(tenor) en Marcel van Dieren (bas).
Het blazersensemble is tot stand gekomen met medewerking van Patrick
van Zutven – zelf trombonist - en het strijkersensemble met medewerking
van Ruud Huijbregts die ook op het orgel zal spelen. De algehele muzikale
leiding is in handen van jubilerend dirigent Marcel Driessen.
U kunt kaarten bestellen via theater De Hofnar (www.hofnar.nl):
volwassenen € 17,50 en kinderen t/m 12 jaar € 7,50.
Meer informatie over ons koor: www.valkenswaardskamerkoor.nl.
E-mail: valkenswaardskamerkoor@gmail.com
Bank (IBAN): NL50 INGB 0007609546 t.n.v. Valkenswaards Kamerkoor
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