Let's sing III, 18 april 2015

We gaan gewoon door met deze prachtige workshopreeks! De reacties van de
deelnemers waren de vorige keren zo positief dat we trots zijn dat we nu alweer een
derde middag kunnen aankondigen!
Op zaterdag 18 april kun je in een leuke groep een heerlijke middag zingen onder leiding
van jazzpianist en koordirigent Christoph Mac-Carty. Dit keer staan jazz- en
gospelstukken centraal. Verder wordt er gewerkt aan 'blending': hoe kom je tot een
mooie meerstemmige samenklank.
De middag staat open voor zangliefhebbers die al een basis hebben gelegd door een
paar jaar zanglessen te volgen en/of in een koor te zingen.
Christoph won als pianist de Dutch Jazz Award 2005 en
gaf vele concerten op alle belangrijke jazzpodia van
Nederland. In 2013 is hij bekroond met de vierjaarlijkse
‘Bert Eerden Trofee’ voor beste dirigent van Nederland. In
2014 won Christoph met het Utrechtse Dekoor Close
Harmony de wereldtitels Pop en Jazz tijdens de World
Choir Games in Riga/ Letland. Met ditzelfde koor stond hij
deze zomer twee maal met de Rolling Stones op het
podium, onder andere bij Pinkpop in Landgraaf.
Praktische informatie
De workshop vindt plaats op zaterdag 18 april 2014, van 13.00 - 17.00 uur. De prijs per
deelnemer bedraagt €29,50 inclusief BTW en inclusief koffie/thee/fris. De dag wordt
georganiseerd door 'Spelen! Projectbureau Muziek'. Met vragen kun je contact opnemen
met Iris van de Kamp via 06 4721 4907 of via info@projectbureaumuziek.nl.
Wil je meedoen? Stuur dan uiterlijk 11 april een mail naar info@projectbureaumuziek.nl
en vermeld je naam, mail, telefoonnummer, zangervaring en type stem. Als je bericht
krijgt dat je bent ingedeeld, ben je daarmee ook verplicht tot het betalen van de
deelnemersbijdrage voor 16 april. Bij annulering van de workshop door de organisatie
wordt het betaalde bedrag geretourneerd.
Locatie
De middag vindt plaats in Muziekhuis Deventer, in het oude Sint Geertruidenziekenhuis.
Het adres is Van Calcarstraat 4, Deventer. De locatie is op loopafstand van het station.
Er is gratis parkeergelegenheid. Voor meer informatie:
http://www.muziekhuisdeventer.nl.

