Concertinfo:
November 2019

Beste koorleden,
Het bestuur en de concertcommissie willen u met deze concertinfo op de hoogte brengen van de zaken die
belangrijk zijn voor het concert op 30 november in de Grote kerk van EPE.

Oefenzaterdag:
Het was een fijne, nuttige en gezellige oefendag in de Grote kerk in Epe, dank aan ieder die hieraan heeft
meegewerkt. Een van de groepsfoto’s die gemaakt is zal in ons programmaboekje worden geplaatst.

Belangrijke info:
Dinsdag 26 november: repetitie in Epe 19.00 – 22.00 uur
18.45 uur
koor aanwezig in de kerk en neemt plaats op de stoelen in concertopstelling.
19.00 uur
aanvang repetitie, Ere is aanwezig op het orgel.
20.30 uur
pauze - koffie € 1,50 eigen kosten.
22.00 uur
einde koorrepetitie
Vrijdag 29 november GENERALE REPETITIE in Epe 19.00 – 22.00 uur
▪ 18.30 uur: Ilia repeteert met Elly en Ere: Vanaf 18.45 koor zachtjes naar binnen
▪ 18.45 uur: koor is aanwezig in de kerk en neemt plaats op het podium, in de concertopstelling
▪ 19.00 uur: start van de repetitie
▪ 20.30 uur: pauze, koffie € 1,50 eigen kosten
▪ 22.00 uur einde koorrepetitie

Zaterdag 30 november CONCERT
19.00 uur
19.00 – 19.15 uur
19.20 uur
19.30 uur
± 19.50 uur
± 20. 45 uur PAUZE:
na de pauze

koor aanwezig in de kerk
inzingen in de kerk
in de bijgebouwen koffie en thee (kosten bestuur)
kerk open voor publiek
concertmeester begeleidt het koor naar het podium
koor naar de bijgebouwen alwaar koffie en thee
concertmeester begeleidt het koor naar het podium.

Na afloop is er voor eenieder, tegen betaling van € 2,00, een drankje verkrijgbaar in de kerk.
Kleding:
Heren: zwart pak, wit overhemd, zwarte vlinderstrik en (uiteraard) zwarte sokken/schoenen.
Dames: knie- of enkellang zwart, inclusief zwarte panty’s.
lange mouwen, geen opzichtige sieraden, geen sjaals in andere kleuren dan zwart.
Muziek en partituur:
Zorg dat de omslag van de muziekmap zwart is.
Volgorde:
1. Mendelssohn
2. Elgar
3. Orgelspel
4. Pärt
5. PAUZE
6. Dvorak
Het bestuur wenst jullie een prachtig concert toe en is er trots op dat wij het steeds weer voor elkaar
krijgen prachtige muziek in een bijzondere sfeer ten gehore te brengen.
Na dit concert gaan we ons voorbereiden op een grote muzikale uitdaging in 2020. Maar liefst DRIE
concerten alle met groot orkest!

