Nieuwsbrief voor vrienden van Sola Re Sonare.

Nr. 2, juli 2019

Hierbij ontvang je de tweede nieuwsbrief van 2019 voor vrienden van Sola Re Sonare.

Het koor is inmiddels met zomerreces en we zijn al flink gevorderd met het instuderen van het
programma rondom de kunstenaar/dichter Federico Garcia Lorca. Een programma dat we op
24 november hopen op te voeren in de Oude Kerk te Heemstede. Daarnaast heeft het bestuur
diverse andere activiteiten op touw gezet voor de tweede helft van dit jaar.
Samenwerking met College Hageveld
In mei hebben we een leerling Spaans van College Hageveld op bezoek gehad om ons te
helpen met de Spaanse taal. Op 6 november geven we in ruil een concert in de aula van
het College. Twee klassen 5, met Spaans in hun pakket, gaan luisteren naar een deel van
ons concert en krijgen van onze dirigent, Joop van Goozen, informatie over de componisten
en de composities.
Samenwerking boekhandel Blokker
Boekhandel Blokker in Heemstede gaat in het najaar speciale aandacht besteden aan de
dichter Lorca. Op 26 oktober gaan wij dat muzikaal omlijsten met een klein concert in de
boekhandel.
Korenlint
Wie een voorproefje wil van ons concert, kan ook naar ons komen luisteren tijdens het korenlint
op zaterdag 14 september. De locaties en tijden zijn nog niet bekend. Houd daarvoor de
regionale kranten in de gaten!
Opbrengst Prins Bernard Cultuurfonds
Het koor heeft dit voorjaar gecollecteerd, zowel langs de deuren als via een
crowdfundpagina. De helft van de opbrengst ging naar het Prins Bernhard Cultuurfonds en
de andere helft naar het koor. De opbrengst van deze actie bedroeg bijna 1500 euro,
waarvan dus de helft voor het koor. Dat is een mooi bedrag waar we heel blij mee zijn. We
danken alle gulle gevers van harte voor hun bijdrage!
Zomergroet
Het koor hoopt u in het najaar weer te verrassen met een mooi concert. Voor nu wensen we
u, ook namens de dirigent, een fijne zomer!
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