
 

 

 
 

 

       25 jaar! 
 
 
Nieuwsbrief  voor vrienden van Sola Re Sonare.    Nr. 4, december 2018 
 

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

leden) van Sola Re Sonare.  

 

Ons jubileumjaar is bijna ten einde. Op 12 december sluiten wij het jaar af met een 

stampotmaaltijd bij één van onze voorzitters thuis. We gaan dan ook de opnamen van ons 

concert Sing Ye Choirs beluisteren en het jaar evalueren. Een actief en productief jaar was het 

zeker! Met maar liefst drie concerten, een koorweekend en diverse nieuwe leden. 

  

Maar inmiddels kijken we ook al weer uit naar het nieuwe jaar en zijn we al weer begonnen met 

ons nieuwe programma. 

  

Centraal staat daarin de dichter Federico Garcia Lorca (1898-1936). Lorca verdiepte zich in de 

zigeunercultuur van Zuid-Spanje en schreef gedichten waarin mysterie en hartstocht, smart en 

liefde en de alom loerende dood via krachtige beelden aan de lezer worden gepresenteerd. 

  

Zijn gedichten zijn op muziek gezet door diverse componisten. Een oude bekende van ons 

is Manuel Oltra (1922-2015). In 2010 hebben we al eens zijn Tres Canciones De Amor gezongen 

als onderdeel van een Spaans/Latijns-Amerikaans programma. Nieuw voor ons is Mario 

Castelnuovo-Tedesco (1895-1968). Een romantisch componist in de traditie van Respighi en 

Richard Strauss; zijn muziek is warm en gracieus, vaak virtuoos en direct. Tedesco heeft veel 

muziek voor gitaar geschreven. Niet alleen voor sologitaar maar ook concerten, 

kamermuziekwerken, liederen met gitaar en gitaarduetten. Van hem gaan we Romancero Gitano 

ten gehore brengen. Zeven gedichten van Lorca voor koor met gitaarbegeleiding. 

  

Onze dirigent Joop van Goozen zal, zoals we dat al 25 jaar van hem gewend zijn, rond deze twee 

stukken een mooi en uitdagend programma neerzetten. Houdt u van Spaans vuur, kom dan 

gerust (weer) een keer meezingen. Wij repeteren op woensdagavond van 20:15-22:15 in de 

Heemsteedse Bavo. De eerste repetitie in 2019 is op 9 januari. 

  

Rest mij niets meer dan u namens koor en dirigent, een heel fijn einde van dit jaar te wensen, met 

mooie feestdagen en een goede start van 2019. 
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