Nieuwsbrief april 2018
De laatste periode van het muzikale seizoen 2017-2018 is alweer aangebroken. Een
bewogen jaar voor Cappella Breda waarin we Elisabeth Blom als nieuwe dirigent hebben
verwelkomd en nieuwe muzikale wegen hebben verkend.
Ons traditionele kerstconcert in Ginneken heeft u moeten missen door ziekte van Elisabeth. We
bewaren het prachtige programma graag voor een volgende kerst. U kunt ons kerstconcert 2018
alvast noteren op zaterdagavond 22 december. Deze keer bij wijze van uitstapje in de Lutherse
kerk in het centrum van Breda. We nodigen u van harte uit om de kerstsfeer in de binnenstad van
Breda te ervaren in de intieme Lutherse kerk.
Het is pas enkele weken geleden dat ons allereerste concert onder leiding van Elisabeth Blom
plaatsvond. Het passieconcert Palmzondag in Ginneken was een veelbelovende start met nieuwe
klanken in een vertrouwde omgeving met u als vertrouwd en trouw publiek. Inmiddels hebben we
ook onze deuren opengezet voor nieuwe zangers. Op 11 april konden potentiële nieuwe zangers
ervaren hoe Cappella Breda repeteert. Kandidaten konden zich opgeven en kregen vooraf muziek
toegestuurd, zodat ze beslagen ten ijs konden komen. Met de grote opkomst van veertien
geïnteresseerde zangers en zangeressen kreeg het Miserere van Uusberg een bijzonder warm
geluid.
Ons laatste concert van dit seizoen is op woensdag 27 juni in de Johanneskerk, onze eigen
repetitieruimte. Daar verwelkomen we u graag op een zomerse woensdagavond met een prachtig
nieuw programma: Estonia 100 years! Een programma ter gelegenheid van het (pas) 100-jarig
bestaan van Estland. Laat u verrassen en meedrijven op de tijdloze rijke koormuziek van Arvo Pärt
en zijn landgenoten.
Voorproefje voor Vrienden van Cappella Breda
Voor de Vrienden van Cappella Breda doen we graag iets bijzonders. Als dank voor uw blijvende
betrokkenheid en jaarlijkse financiële steun nodigen we u graag uit tijdens onze repetitiedag op
zaterdag 12 mei. U geniet van een voorproefje van de prachtige Estse muziek en een kijkje in onze
repetitiekeuken. U bent van harte welkom van 15.30 tot 16.30 uur. Aansluitend is er alle ruimte
om na te praten over de muziek die ons verbindt. Fijn als u ons laat weten of u komt met een
bericht via vriendencappellabreda@gmail.com.
Wilt u ons ook steunen en op 12 mei komen luisteren naar het voorproefje van ons zomerconcert?
Word dan Vriend van Cappella Breda en maak € 25 of meer over op:
NL13 INGB 0002 5779 49 t.n.v. Cappella Breda, Etten-Leur o.v.v. Vrienden.
Zomerconcert

Voorproefje voor Vrienden van Cappella Breda

woensdag 27 juni 2018

zaterdag 12 mei 2018

aanvang 19.45 uur

aanvang 15.30 uur

Johanneskerk Princenhage, Breda

Johanneskerk Princenhage, Breda

Na het zomerconcert wensen we u een heerlijke zomer toe. We ontmoeten u graag weer in het
nieuwe muziekseizoen 2018-2019. Er valt dan weer genoeg te beleven, maar daarover berichten
we u graag in een volgende nieuwsbrief.

