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Zin om mee te zingen?
Deelname is gratis!

Dit project biedt amateurs de ruimte om tezamen met
professionals dit meesterwerk uit te voeren.
Met begeleiding van een professioneel orkest.

VOOR IEDEREEN DIE DIT (WEER) EENS WIL MEEBELEVEN...
Meld je aan voor het KOOR op www.JeroenTeelen.nl

2012-2013

MOZART REQUIEM PROJECT
In 2007 heeft een
groot aantal mensen (140
zangers en 16 orkestleden) met veel plezier
meegedaan met KV 275
(Missa Brevis in B-dur)
van W.A. Mozart o.l.v.
Jeroen Teelen (zie
Youtube) met in totaal
ruim 4.000 toeschouwers.
Nu is er de kans om mee
te doen aan een nog
ambitieuzer project,
namelijk Mozart’s
Requiem. Gezien de
omvang en zwaarte van
het project zal er een
combi worden gemaakt
van amateurs en
professionals.
SOLISTEN:
Nog niet bekend.
ORKEST:
Nog niet definitief

DIRIGENT:
Jeroen Teelen dirigeert
sinds ruim vijfendertig
jaren kleinere en grotere
koren (al of niet met
orkest) en heeft zich nu
(wederom full-time) op
dit grote project
gestort...
Partituren en oefen cd’s
liggen al weer klaar (ook
beschikbaar op de site
www.JeroenTeelen.nl)
dus nu wordt het tijd om
het koor op sterkte te
krijgen.
Je hoeft geen giga
zangtalent te zijn om mee
te kunnen doen (hoewel
die natuurlijk ook zeer
welkom zijn), als je maar
veel plezier hebt in
zingen en je uiterste best
wilt doen om er het beste
van te maken, dan wordt
dit ook voor jou een
super-leuke ervaring!
Enige
ervaring is
bij dit
project
echter wel
een must!

Jeroen Teelen

MOTIVATIE: Het vorige
project was een lust om
te mogen doen en dat
gecombineerd met alle
enthousiaste reacties van
zowel koor als orkest
maken de keuze
eenvoudig. Ook kreeg ik
vrijwel iedere week wel
een mailtje of iemand
sprak me aan met de
woorden “Wordt het niet
weer eens tijd voor
Mozart?”.
Ik heb er nu weer volledig
de tijd voor en kan me er
dus voor de volle 100%
voor inzetten, dus dan
gaan we dat ook doen en
wat is er nu mooier dan
het Requiem van Mozart?
Het is een stuk pittiger
dan het vorige project en
ik heb me er dus
gedurende ruim een jaar
al goed op voorbereid.

De bedoeling is om er
tevens weer een DVD van
te maken zodat er ook
een fysieke herinnering
blijft en natuurlijk is er
straks voor de bezoeker
weer een boekje met de
nodige tekst en uitleg.
KORTOM:
WE GAAN ER WEER IETS
MOOIS VAN MAKEN!
REPETITIES: Evenals bij
het vorige project is de
Martinuskerk in Twello
beschikbaar voor de koorrepetities op de zondagavond (19.30u tot 21.30u).
Je bent dan ongeveer een
jaar onder de pannen op
de zondagavond!
De koffie is er natuurlijk
ook weer als vanouds en
velen hebben hun hulp
reeds aangeboden!
Deelname is wederom
GRATIS!
(alleen 10 Euro voor de
map met muziek)

Alle info vind je op:
www.JeroenTeelen.nl

SPONSOREN:
Omdat er dit keer een
Het mooist vind ik de
professioneel orkest
combinatie van beroepsmeedoet, moet er budget
musici en goede
gevonden worden (Koor
amateurs, zowel in het
en dirigent werken
koor als in het orkest. Het
gratis). Dit zal o.a. gaan
vergroot het blikveld van
via sponsoring, of het
beide werelden en je zet
adopteren van een hele
na al dat repeteren ook
uitvoering!
werkelijk echt iets
bijzonders neer!

