Gratis workshop meezingen of blazen op 23 maart. Iets voor u ?
Het ENKA Mannenkoor Ede en de Egerlander Kapel Ede organiseren op zaterdag 23 maart
2013 workshops, afgerond met deelname aan een gezamenlijk concert in De open Hof,
Hoflaan 2 in Ede. U wordt uitgenodigd om mee te zingen of mee te spelen. Hiermee kunt u
nagaan of zingen in een mannenkoor of spelen in een kapel u bevalt. In een gezellig en
leerzaam concert treedt u op voor het publiek.
De workshops beginnen om 16.30 uur en worden afgesloten met een gezamenlijk concert
door de beide verenigingen. De workshops staan onder de muzikale leiding van de dirigenten
van de verenigingen, Maarten-Jan Dongelmans namens het ENKA Mannenkoor en Marc
Busscher namens de Egerlander Kapel Ede.
Programma
16.30 - 17.30 uur: In het eerste blok wordt door de zangers en blazers afzonderlijk een
aantal muziekstukken ingestudeerd.
17.30 - 18.30 uur: Pauze met een gezamenlijke broodmaaltijd.
18.30 - 19.15 uur: In het tweede blok worden een aantal muziekstukken gezamenlijk
ingestudeerd, die later op de avond worden uitgevoerd tijdens het duoconcert. Het betreft
de muziekstukken: Egerland Heimatland, Rosamunde, Das ist Musik, Fliegermarsch en
Conquest of Paradise.
20.00 uur: Start van het duoconcert van de het ENKA Mannenkoor Ede en de Egerlander
Kapel Ede. Rond 21.00 uur is de pauze
22.15 uur: gepland tijdstip einde van het concert.
Na het concert is er een gezellige nazit.
Voorwaarden
De Egerlander Kapel stelt als voorwaarde voor een ieder die graag wil meespelen, dat deze
minimaal twee jaar samenspeelt in een gezelschap en een instrument kan bespelen dat
voorkomt in het instrumentarium van de Egerlander Kapel (fluit, klarinet, trompet, bugel,
bariton, trombone, bas, drumstel).
Het ENKA Mannenkoor Ede stelt geen voorwaarden aan de mannen die willen meezingen met
het koor. Een ieder die kan zingen, wordt uitgenodigd om mee te doen.
Aanmelden
Afhankelijk van uw interesse kunt u zich aanmelden bij de desbetreffende secretaris. Ook met
vragen over de workshop kunt u bij hen terecht.
Voor de zang meldt u zich aan bij de secretaris van het ENKA Mannenkoor Ede:
Geert Moorman, Dr. Ir. Vondelingpark 45, 6716 EL Ede, 0318-637056,
secretaris@enkamannenkoorede.nl
Voor de blaasmuziek meldt u zich aan bij de secretaris van de Egerlander Kapel Ede:
Samantha Pol, Groen van Prinstererstraat 129, 6702 CR Wageningen, 06-13055047,
info@egerlanderkapelede.nl
Diegenen die meespelen met de Egerlander Kapel Ede krijgen de muziek thuis, zodat zij zich
goed kunnen voorbereiden op de workshop en het concert van 23 maart.

