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Herdenkingsconcert ’s-Hertogenbosch 

Voor contact en informatie: Hedwig van Grinsven 
073-6104405 / 06-12337956 / info@herdenkingsconcertdenbosch.nl  

Voor uitvoerenden zie: www.herdenkingsconcertdenbosch.nl 
 

 

 
 
MEEZINGEN IN HET HERDENKINGSKOOR ?! 
Op donderdag 4 mei 2023 zal het Herdenkingskoor het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart uitvoeren  in 
Oisterwijk en ’s-Hertogenbosch.  Hiertoe nodigen wij zangers uit om mee te doen en zich aan te melden! 
 

Preview (niet verplicht) en auditie: 
Op zondag 8 januari 2023 zal er een Preview zijn in Cultureel Centrum de Tiliander in Oisterwijk. 
Bernhard Touwen zal hier samen met een soliste van het Internationaal Vocalisten Concours om ca. 11.00 een 
lunchconcert verzorgen waarvoor ook jij bij deze van harte bent uitgenodigd, vanaf ca. 12.30 gaan we werken aan het 

Requiem en zal er een en ander verteld worden over dit stuk. Deze middag duurt tot ca. 14.00. (voor jou is deelname 

aan deze dag gratis, overige bezoekers die ook van harte welkom zijn betalen €5,00, kaarten hiervoor zijn te reserveren 

via: https://www.tiliander.com/  

- Je bent beschikbaar voor een auditie op een nader af te spreken dinsdag. Deze auditie zal plaatsvinden in de 

Wederkomstkerk te ’s-Hertogenbosch rond 22.00. 

Voorbereiding voor auditie: 

Mocht je interesse hebben, sturen wij de muziek naar je op. Na aanname kan je bij ons de koorpartituur bestellen. 

Na aanname ben je beschikbaar op de volgende data: 

Repetities op dinsdagavond 7 – 14 en 21 februari van 19.30-22.00 en vanaf dinsdag 11 april van 19.30-22.00 uur. 

Studiedag: Zaterdag 22 april  - 10.00-14.30  

Bovenstaande repetities zijn in de Wederkomstkerk aan de Rijnstraat te ’s-Hertogenbosch. 

Generale repetitie: Donderdag 4 mei 15.00 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 project bedragen € 35,00 excl. aanschaf muziek, te voldoen voorafgaand 

aan de start van het project. (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? 

- Heb je het Requiem van Mozart al eerder uitgevoerd? 

- Een aantal werken die je recentelijk hebt uitgevoerd 

- of je na aanname bij ons een koorpartituur wilt bestellen 

- of je aanwezig bent op zondag 8 januari bij de Preview in de Tiliander te Oisterwijk  
Let op: vanwege de bescherming auteursrechten is het alléén toegestaan van een kopie te zingen wanneer je het 
origineel tijdens het concert bij je hebt. Mocht het laatste niet het geval zijn is de Stichting Herdenkingsconcert ’s-
Hertogenbosch niet aansprakelijk wanneer je van een kopie zingt en hiervoor een boete krijgt. 

 
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 

 
Sluitingsdatum inschrijving: 1 december 2022 
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