
 

 

 
 

 

       25 jaar! 
 
 
Nieuwsbrief  voor vrienden van Sola Re Sonare.   Nummer 1, maart 2018 
 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2018 voor vrienden (donateurs, sponsors en oud-

leden) van Sola Re Sonare.  

 

Het wordt een feestelijk jaar, want we bestaan 25 jaar! 
 

Het jaar is al bijna helemaal gepland en ziet er als volgt uit: 

• Op 27 mei 2018 geven we in het kerkje van Steenderen een reprise van ons concert  
Ecoutez la chanson bien douce.  

• Op 8 september 2018 zullen we meedoen aan het Korenlint. 

• Eind september gaan we als koor een weekend samen op pad en krijgen we les van een 

lid van het Nederlands Kamerkoor. 
• Op 28 oktober 2018 hopen we u in de Bavo in Heemstede verrassen met ons 

jubileumconcert, mét een feestelijke afsluiting voor koor en publiek. Het programma 

bestaat naast werken van bekende componisten als Elgar, Purcell en Britten, zoals 

gewoonlijk ook weer uit werken van een aantal minder bekende componisten. 

• Tenslotte gaan we op zondag 4 november ons jubileumconcert herhalen in Steenderen. 

In dit kerkje met zijn mooie akoestiek gaan we een CD-opname laten maken. 
 

Alhoewel het koor in 2017 flink is gegroeid, kunnen we nog steeds tenoren en bassen gebruiken; 

zowel als vast lid, als op projectbasis. Ook financiële ondersteuning kunnen we in het komende 

jubileumjaar goed gebruiken. Mocht u ons willen steunen, ons banknummer vindt u onderaan 

deze brief. Ook de mailadressen van ons bestuur vindt u daar. Op onze website 

www.solaresonare.nl vindt u ook steeds meer informatie over het koor. 

 

We wensen u een heel goed jaar toe! 
Het koor en onze dirigent Joop van Goozen hopen u in Heemstede of in Steenderen weer te zien. 
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