UITTIP: "Half Past Nine bekent kleur"
Wie zijn jullie?
Half Past Nine is een gemengd acapellakoor dat momenteel uit 19 leden
bestaat. In het koor zijn alle
stemgroepen vertegenwoordigd en de
meeste nummers worden minimaal zesstemmig gezongen. Wij hebben de
gezamenlijke ambitie om op een pittig
niveau te zingen zonder de gezelligheid uit
het oog te verliezen.
Het repertoire bestaat voornamelijk uit
bekende en minder bekende songs uit de
hedendaagse lichte muziek. Het koor staat
onder leiding van dirigent en arrangeur
Rogier IJmker.
Wat gaan jullie doen?
We gaan een nieuwe show presenteren:
"Half Past Nine bekent kleur". We hebben twee jaar intensief en enthousiast gewerkt aan deze nieuwe
show en we zijn klaar om 'kleur te bekennen' aan het publiek. We vinden het fantastisch dat we de
Twentenaren nu kunnen uitnodigen en hen mee te laten genieten van alle kleurrijke liedjes die we
tijdens de show laten horen en zien!
Wat maakt de voorstelling speciaal?
Zowel de inhoud van de liedjes als de presentatie van de nummers staan in het teken van kleur. Het
zijn nieuwe arrangementen die van zichzelf allemaal een eigen kleur en dynamiek hebben. Voor de
presentatie zijn we begeleid door presentatiecoach Tessa Kortenbach. Zij heeft ons op creatieve wijze
geïnspireerd, zodat onze voorstelling vol zit met verrassende effecten.
Waarom moeten de mensen komen kijken?
Na het winnen van het Enschedees korenfestival 2013 in Prismare zijn de verwachtingen
hooggespannen. Het publiek krijgt mooie melodieën en teksten, ondersteund door een verrassende
presentatie, die zullen roeren en stof tot nadenken geven. Wat zijn de aspecten die jouw leven
kleuren? Hoe geef jij kleur aan je leven?
Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
De voorstellingen vinden plaats in theater Concordia in Enschede op zaterdag 25 januari om 20.30
uur en op zondag 26 januari om 15.00 uur. Kaarten zijn te bestellen via www.concordia.nl.

