
 

 

 
 

 

 
Nieuwsbrief  voor vrienden van Sola Re Sonare.    Nr. 1, maart 2019 
 

Hierbij ontvang je de eerste nieuwsbrief van 2019 voor vrienden (donateurs, sponsors en oud-

leden) van Sola Re Sonare.  

 

Zoals jullie allemaal al weten geven we op 24 november dit jaar een concert rondom de 
kunstenaar/dichter Federico Garcia Lorca in de Oude Kerk te Heemstede. Zijn gedichten zijn 
door verschillende componisten op muziek gezet. Eén van de composities, 'Romancero Gitana' 
van Mario Castelnuovo-Tedesco, is geschreven voor koor met gitaarbegeleiding. De begeleiding 
zal worden gespeeld door gitarist Nan Metselaar. Deze compositie bestaat uit zeven delen en is 
echt hogeschoolwerk voor de gitaar. Daarnaast staan de 'Suite de Lorca' van de Finse componist 
Einojuhani Rautavaara en de 'Tres canciones de amor' van de Spanjaard Manuel Oltra op het 
programma. 
 
Waarom Garcia Lorca? 
Het koor is blij dat het deze muziek op teksten van deze belangrijke multi-kunstenaar uit de vorige 
eeuw ten gehore mag brengen. Lorca stond voor vrijheid van meningsuiting en geaardheid. Die 
houding heeft hem zijn leven gekost tijdens de Spaanse burgeroorlog, hij werd geëxecuteerd door 
Franco-aanhangers. Ook nu nog worden mensen vanwege een afwijkende mening en geaardheid 
vermoord. De poëzie van Lorca is romantisch, smartelijk en zit vol diepere lagen. Vanwege de 
actualiteit en de prachtige taal is het koor met College Hageveld te Heemstede in gesprek, om 
de leerlingen die daar Spaans volgen bij het concert te betrekken. 
 
Waarom hebben we jullie nodig? 
Het koor heeft veel geld nodig om dit allemaal te kunnen organiseren. De huur van de kerk, de 
kosten voor dirigent en gitarist. De kosten worden begroot op ongeveer €2000. Dat is veel geld 
voor een klein koor! Voor een deel wordt dat bekostigd uit de kaartverkoop, maar dat is niet 
genoeg. Het koor heeft dan ook subsidie aangevraagd bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
Echter, dat fonds wil dat een vereniging iets terugdoet. Volgens het koor is dat helemaal terecht. 
Eén van de manieren om iets terug te doen, is collecteren via een crowdfundpagina, waarbij de 
helft van de opbrengst naar het Prins Bernhard Cultuurfonds gaat en de andere helft naar de 
collecterende club. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 

• Ga naar https://www.anjeractie.nl/provincies/project-starten 

• Typ in de zoekbalk helemaal bovenin naast de social media icoontjes: Vocaal ensemble 
Sola Re Sonare. De naam van het koor verschijnt daar pal onder in een oranje balk. 

• Klik op de oranje balk met de naam van het koor. 

• Klik op de doneerknop. 

• Vul je gegevens in en betaal op de door jou gewenste manier. 
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Wat geven we in ruil? 
Je zult zien dat je ook iets terug kunt krijgen vanaf een bepaald bedrag: een vrijkaartje, een 
prachtig stripboek met gedichten van Lorca. Eeuwige dank krijg je bij elke gift! Verder steun je 
met een gift niet alleen het koor, maar alle amateurs binnen de culturele sector. En last but not 
least: de gift is aftrekbaar! De actie loopt t/m mei. Daarna kun je niet meer geven. Wanneer je 
zelf nog mensen weet van wie je vermoedt dat ze hier graag aan willen geven, stuur de brief dan 
alsjeblieft door! 
 
Donateurs en sponsors die liever direct aan het koor doneren, kunnen dat blijven doen via een 
bankoverschrijving op NL02 INGB 0007746986. 
 
Vriendelijke groeten, hartelijk bedankt voor alle gulle gaven en wie weet, tot ziens op ons concert.  
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