Mannen, zangers, aspirant-solisten
Zing mee op de Singers Factory in Cinemec.
Voor je eigen plezier!
Om eens kennis te maken met mannenkoorzang.
Voor aspirant-solisten: deskundig advies.

Het ENKA Mannenkoor en zijn dirigent Maarten-Jan Dongelmans organiseren in samenwerking met
zangpedagogen uit Ede e.o. een uniek event waarin mannen kennis kunnen maken met
mannenkoorzang én hun eigen zangprestatie kunnen laten beoordelen door een deskundig panel.
Op zaterdag 28 januari 2012 biedt de (expo)hal van Cinemec een podium voor mannenkoorzang.
In de hal kunnen geïnteresseerden aanschuiven bij de leden van het ENKA Mannenkoor voor het
instuderen van enkele stukken, die later op de dag uitgevoerd zullen worden. Het
repetitieprogramma wordt onderbroken door een programmagedeelte, waarin aspirant-solisten
kunnen voorzingen en daarna kennis nemen van de adviezen van dirigent en zangpedagogen. (Ook
de aspirant-solisten volgen het gehele programma.) Na een pauze en verdere repetitie wordt het
programma afgesloten met een optreden waarin de ingestudeerde stukken worden uitgevoerd –
met solistische bijdragen - voor een groter publiek.
Alle belangstellenden zijn welkom als toehoorder, maar de dag is speciaal bedoeld voor mannen die
actieve interesse hebben in klassieke zang en musical. Zangervaring of –scholing is natuurlijk
mooi. Maar juist ook mannen zonder zangervaring zijn van harte wel uitgenodigd. Doe mee, ervaar
hoe dat is! Nooit eerder gezongen? Eind van de middag zing jij je partij mee in een mini-concertje,
waarbij je familie onze gast is. De deelname is gratis.
Programma
10.30 ontvangst met koffie
11.00 aanvang repetitie
zanghouding, ademsteun en andere tips voor goede zang
instuderen van enkele stukken met ENKA Mannenkoor en gasten
12.00 auditie voor aspirant-solisten*
12.30 pauze
13.00 verder instuderen, nu ook met solistische bijdragen
14.00 mini-concert voor familieleden en andere belangstellenden
14.15 slot
* indien er meer kandidaten zijn dan er in een half uur passen, kan na de pauze de auditie worden voortgezet

Aanmelding voor de Singers Factory op 28 januari in Cinemec kan door te mailen naar
secretaris@enkamannenkoorede.nl (met vermelding van naam, adres en
telefoonnummer) of te bellen naar: 0318-637056 of 06-27451140.

ENKA Mannenkoor Ede

Zingen is een heerlijke hobby Welkom op onze repetities. Kom een keer langs.

-

kom zingen bij het ENKA Mannenkoor Ede,
een leuk stel kerels met een prima dirigent
eens in de week een avond lekker zingen
af en toe een optreden, vijf keer per jaar
in mei 2012 een concertreis naar Duitsland
repetitieavond: donderdagavond:19.45-22.00 uur
in Ons Huis, Hovystraat 2, 6713 PZ Ede
bij de aanname van nieuwe leden zonder koorervaring wordt een leeftijdsgrens van 60 jaar
aangehouden

-

kijk ook op www.enkamannenkoorede.nl

