
Nieuwsbrief Projectkoor A325   oktober 2013 
 

Projectkoor A325 is in september 2013 van start gegaan met het tweede project Fire, Fire! 

Momenteel zijn er 9 zangers. Er is dus nog plek in alle stemgroepen, met name bij tenoren en 

bassen. 

 

Repetities: 

Repetitieavonden op donderdag 5 september 2013 t/m 30 januari 2014 van 20.00 – 22.15 uur 

Repetitiedagen op 26 oktober en 25 januari van 10.00 – 15.00 uur 

Geen repetitie op 17 oktober, 5 december, 26 december en 2 januari i.v.m. vakanties en 

Sinterklaas. Concerten op zaterdagavond 1 februari (’s middags generale) en zondagmiddag 2 

februari. 

 

Locatie repetities: OBS De Esdoorn, Chopinstraat 3, Elst  

Kosten: €175,-  

Als je later instroomt worden de eerdere repetities in mindering gebracht op het totaalbedrag. 

 

Audities 

Je kunt je per mail aanmelden voor een auditie in Arnhem. Tijdstip is in overleg, audities 

duren circa 45 minuten en zijn individueel. Van te voren krijg je een stuk opgestuurd om voor 

te bereiden. Daarnaast wordt je gevraagd een (koor-)stuk mee te nemen dat je al langer kent. 

Ik zoek mensen die zelfstandig partijen kunnen instuderen en al redelijk wat zangervaring 

hebben. Criteria zijn toonvastheid, gevoel voor ritme, commitment en een helder stemgeluid. 

Iedereen die mee wil doen, dient per project vooraf auditie te doen.  

 

Thema en repertoire 

De stukken in het project Fire fire! hebben allemaal een link met het thema “Vuur”. 

Uiteraard het vuur van de liefde! Maar ook vergankelijkheid en wanhoop zijn thema’s in de 

stukken. Om alle “brandende” gemoederen wat tot bedaren te brengen zullen we ook enkele 

“verkoelende” nummers uitvoeren.  

Het wordt een afwisselend programma met o.a. madrigalen en chansons uit de Renaissance, 

maar ook lichte muziek. Daarnaast zullen ook 20
ste

 eeuwse stukken met invloeden van 

volksmuziek aan bod komen. Een unieke kans dus om je horizon te verbreden binnen de 

koormuziek. Naast de breedte zullen we ook zeker de diepte in gaan binnen de diverse stijlen. 

Er wordt gestreefd naar een kwalitatief hoog nivo en het uitbouwen van ieders 

mogelijkheden. Energie en zeggingskracht van de muziek zijn leidend in het repetitieproces. 

De nummers zullen variëren van moeilijk tot makkelijker en van up tempo tot rustig. De 

bezetting is SATB a capella. Streven is een groep van circa 20 zangers.  

 

Repertoire: o.a. 

Fire, Fire      Thomas Morley  

Joshua fit the battle   Trad. Arr. Moses Hogan 

Sag mir wo die Blumen sind  Pete Seeger, arr. H. Gams 

Weather report    Bob Chilcott  

Psalmus CXX    Otto Olsson   

Il est bel et bon    Pierre Passereau     

 

 

Hartelijke groeten en hopelijk tot ziens en horens, 

Hilde Gams 


