
MEEZINGEN IN HET HERDENKINGSKOOR ?! 

Op donderdag 4 mei 2017 zal het Herdenkingskoor het Requiem van Joseph Rheinberger uitvoeren. (opus 60 in 
bes kl.t / Carus Verlag 50.060 ) Hiertoe nodigen wij zangers uit om mee te doen en zich aan te melden! 
 
Auditie: 
- Je bent beschikbaar voor een auditie op zaterdag 12 november tussen 15.30 en 17.00 in de Kapel van 
Zorgpark Eemwijk te ’s-Hertogenbosch. Deze auditie zal worden afgenomen door dirigent Bernhard Touwen. 
Kosten voor deze auditie bedragen €5,00 / contant af te rekenen op de auditiedag. 
 

Voorbereiding: 
Voor de auditie bereid je de volgende delen uit het Requiem voor:  
Deel I: Requiem Aeternam en deel 9: Sanctus. Ten behoeve van je auditie zullen wij je een PDF sturen met de 
verplichte werken en een linkje t.b.v. zelfstudie. 
Word je toegelaten tot het koor, dan dien je de partituur aan te schaffen. Wij kunnen groot inkopen waardoor 
we de kosten laag kunnen houden. Een klavieruittreksel zal ca. €20,00 kosten, een kooruittreksel ca €10,00.  

Na aanname ben je beschikbaar op de volgende data: 
Periode I: 4 Repetities op dinsdagavond van 31 januari 2017 t/m dinsdag 21 februari 2017  
Periode II: 3 repetities op dinsdagavond:  18 en 25 april 2017 en 2 mei 2017. 
Bovenstaande repetities zijn van 19.30-22.00 in de kapel van Zorgpark Eemwijk te ’s-Hertogenbosch. 
Studiedag: Zaterdag 22 april 2016 - 10.00-13.30 in de kapel van Zorgpark Eemwijk  
 

Generale repetitie: donderdag 4 mei 15.30 in de Joanneskerk te Oisterwijk 
Concerten: Donderdag 4 mei 18.00 Joanneskerk te Oisterwijk en 20.45 uur Jheronimus Bosch Art Center te ’s-
Hertogenbosch. 
 

We gaan er van uit dat je alle data beschikbaar bent, mocht je nu al weten 1 of 2 data niet te kunnen neem dan 
eerst contact op met ondergetekende alvorens je in te schrijven. 
 

De kosten voor definitieve deelname aan dit projekt bedragen € 30,00, te voldoen voorafgaand aan de start 
van het projekt. (details hierover ontvang je na je definitieve aanmelding) 
 
 

Heb je interesse, stuur dan een email naar info@herdenkingsconcertdenbosch.nl met daarin de volgende 
gegevens: 
- Je stemsoort (bijv. hoge alt of lage alt) 
- Je zangervaring, zing je nog steeds en bij welk koor? 
- Een aantal werken die je recentelijk hebt uitgevoerd 
- Ben je beschikbaar op genoemde data? 
- Wil je dat wij (na aanname) een piano-uittreksel (€20,00) of kooruittreksel (€10,00) voor jou bestellen? 

 

 
Wij zien je aanmelding via info@herdenkingsconcertdenbosch.nl graag tegemoet! 
Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een email naar: info@herdenkingsconcertdenbosch.nl of bel met 
Hedwig van Grinsven 06-12337956 
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