De Egerländer Kapel Ede is opgericht in
1976, sindsdien is zij uitgegroeid tot een
actieve vereniging die een belangrijke plaats
inneemt in het culturele leven van Ede en
omgeving.
De kapel verzorgt succesvolle optredens en
concerten, zowel overdags als 's avonds in
binnen- en buitenland. De kapel staat
bekend om haar kwaliteit en staat daarnaast
ook garant voor een hoge dosis gezelligheid. Boek nu de EKE dan bent u verzekerd
van een avond vol amusement.
Een greep uit de prestaties ziet u hier. De
EKE heeft in 2005 deelgenomen aan het
Blaaskapellen concours in Muntendam in de
berg-klasse. De kapel promoveerde dat jaar
naar de top-klasse voor blaaskapellen van
de KNFM en zowel in 2007, 2009 en in 2011
werd in deze afdeling een eerste prijs
behaald.
Dit resultaat heeft de EKE mede te danken
aan de inbreng van haar uiterst gedreven
dirigent Marc Busscher.
Deelname aan een concours eens in de
twee jaar is een van de doelstellingen.Wij
beogen hierdoor het huidige muzikale
niveau te waarborgen. Naast concoursen
speelt de EKE in woon-zorgcentra's op
evenementen zoals braderieën, straatfeesten, bedrijfsfeesten, festivals, bruiloften,
jubileumfeesten,
pleinfeesten
etc.
en
jaarlijks op het zomerfeest in Kleef
(Duitsland). Zoals u ziet, ook in het buitenland is dit virtuoze gezelschap bekend.
www.egerlanderkapelede.nl

0613055047

Het ENKA Mannenkoor Ede heeft 60 leden,
ongeveer gelijk verdeeld over eerste tenoren, tweede tenoren, baritons en bassen.
Het koor is 1925 opgericht als een fabriekskoor, maar is nu al tientallen jaren een algemeen mannenkoor met leden uit de ruime
regio. Sinds 1996 staat het koor onder leiding van Maarten-Jan Dongelmans. Het repertoire is enorm breed, van Bach tot
Balkanmuziek en van Mozart naar musical.
Het bevat ook een aantal geestelijke en andere stemmige werken, zodat bij voorkomende gevallen een passend programma
kan worden geboden. De repertoirekeuze
richt zich overigens naar de voorkeur van de
leden.
Het koor heeft intussen een ruime traditie
binnen Ede en heeft een grote bekendheid
opgebouwd met vele smaakmakende concerten en optredens. Zo is er het traditionele
jaarlijkse Oranjeconcert en de laatste jaren
was het koor te horen bij de Airborne taptoe.
Regelmatig wordt ook met andere koren opgetreden en wordt op concoursen en korenfestivals de maat genomen. Om de twee jaar
heeft het koor een buitenlandse reis met diverse optredens en andere culturele en toeristische elementen.
www.enkamannenkoorede.nl

CONCERT MET ZANG
EN BLAASMUZIEK

Door de Egerländer Kapel Ede
en Enka Mannenkoor Ede
Zaterdag 23 maart 2013 - 20.00 uur
(zaal open 19.30 uur)
in De Open Hof, Hoflaan 2 te Ede

0318-637056

Muzikale leiding Egerländer Kapel Ede:
Marc Busscher
Muzikale leiding Enka Mannenkoor Ede:
Maarten-Jan Dongelmans
Piano:
Roland Aalbers

Programma

Egerland

Dostal, Fliegermarsch (EME)

vervolg Programma
Vangelis, Conquest of Paradise (EME en EKE)

Das ist Musik (EME & EKE)

Enka Mannenkoor Ede (15 minuten)

Egerlander Kapel Ede (15 minuten)

Greeting Song

In Festen Bahnen

Fischer, Spanische Nächte

Du mein Egerländer Musikant - Zang

Weinland

Maruschka Polka

Kempkens (arr.), Mala moja

Warum willst du mich nicht kussen - Zang

Van de Brink (arr.), The Mingulay Boatsong

Die letzte Polka

Groll (arr.), Balkanfeuer (EME & Kleinkoor)

Schau hinauf zum Himmelszelt - Zang

Egerlander Kapel Ede (15 minuten)

Enka Mannenkoor Ede (15 minuten)

Wir Musikanten

Mozart, Brüder, lasst uns lustig sein

Ich hab dich gern

Weber, Jagerskoor

Mooi Nederland Zang

Verdi, Kruisvaarderskoor

Adieu mein kleine Gardeoffizier

Puccini, Zoemkoor

Auf wiedersehn bei Blasmusik - Zang

Beck (arr.), Lo yissa goy (Kleinkoor)

Dostal, Fliegermarsch (EME & EKE)

Schönberg, Bring him home (Kleinkoor)

Slot en nazit

Egerland, Heimatland (EME en EKE)

Pauze

De bloemen en planten komen van
Bloemenhandel G. van den Born
Kerkweg 31/c, 6717 EX Ede
Tel. 0318-631779/416880

