
	

 
Hallo koorleden! 
 
Een nieuw zangseizoen, met een nieuwe infobrief J 
Vandaag, maandag 20 Augustus 2018, is de eerste repetitie na de 
zomervakantie en we hebben er allemaal weer veel zin in! 
 
We zullen ons eerst gaan richten op ons volgende optreden (29 sept.), 
en daarna van start gaan met nieuw repertoire voor ons project van 
2019 waarbij we opnieuw in het Chassé theater zullen gaan optreden!  
 
EERSTVOLGENDE OPTREDEN: 29 SEPTEMBER– Korenfestival KOM in 
Oosterhout 
Op zaterdag 29 september bruist de binnenstad van het Brabantse 
Oosterhout door allerlei kooroptredens. Van pop tot smartlap tot 
gospel, jong en oud: oftewel; voor ieder wat wils! 
 
(Meer informatie over het korenfestival en de precieze tijdschema’s 
vindt je op http://www.festivalkom.nl/korenfestival/ ) 
 
Wat we gaan zingen: 
 
12:00 – 12:20 uur à Heuvel Podium 

• Just give me a reason 
• Scarborough Fair/Sound of Silence 
• Irish Blessing 
• So Strong 
• Bohemian Rhapsody 
• Bui Doi 

 
13:10 – 13:30 uur à Jumbo Podium 

• Les Miserables 
• Perhaps Love 
• Cantique de Jean Racine 

 
KLEDING! 
Tijdens Den Hoek Leeft & het opreden in hank hebben we gekozen 
voor andere kleding. We willen dit in Oosterhout nog eens doen, dus 
weer in blauw & witte tinten.  
 
Wat? Blauw & witte tinten. Blauwe, witte of spijkerbroek, blauwe top of 
blouse of witte top of blouse en bij kouder weer een vestje of jasje daar 
boven. Mogen verschillende tinten zijn, zolang ze maar echt alleen 
blauw & wit zijn! 
 



	

Graag vragen we jullie wel wat meer te kijken naar de kleuren 
(donker)blauw en wit. Laten we zorgen dat we wel als een geheel het 
podium op gaan!  
 
‘PROJECT’ 2019 
Naar aanleiding van ons ‘Cantzoni zingt Musicals’ avontuur van 
afgelopen jaar willen we in 2019 opnieuw zo’n optreden gaan 
verzorgen! Project-matig werken is leuk, bouwt iets op en geeft ons de 
kans ons huidige repertoire aan te vullen met passende nieuwe liedjes. 
Helemaal leuk dus! 
 
Als thema hebben we dit keer in overleg met Kim besloten voor ‘Film’ 
te kiezen. Liedjes uit films, liedjes die iets met film te maken hebben. We 
gaan dit doen in 4 blokken met verschillende stijlen. 
 
Zodra we meer weten over welke muziek we gaan zingen, wat we 
gaan doen en wanneer (data) dan brengen we jullie op de hoogte. 
Vooralsnog is van de volgende liedjes wel al bekend dat die aan bod 
zullen komen; 
 

• Les Miserables (medley) 
• Cabaret 
• The Sound of Music (medley, nieuw in te studeren, start a.s.a.p) 

 
• Skyfall 
• California Dreaming 
• Royals (alleen dames) 
• Stand by me (alleen heren) 
• When the rain begins to fall 

 
Zodra we gaan starten met het thema Film zullen we de precieze 
blokken met liedjes doorgeven zodat iedereen zijn muziek-map 
compleet kan maken en alle juiste stukken bij zich heeft.  
 
---- 
 
We hopen jullie hiermee weer even voldoende op de hoogte te 
hebben gebracht van diverse lopende zaken rondom het koor. Voor 
vragen kunnen jullie natuurlijk altijd appen of mailen! 
 
Groetjes namens het bestuur! 


