CEO zoekt bassen, tenors, alten en sopranen.
•
•
•

CEO laat al jaren horen dat goede ambitieuze amateurzangers onder begeleiding van dirigent
Ruben de Grauw tot professioneel resultaat in staat zijn.
CEO specialiseert in verrassende, aansprekende programma's met muziek van de renaissance tot
aan de 21ste eeuw. Binnen dit brede repertoire vinden we altijd nieuwe uitdagingen en werken
we samen met andere kunstvormen.
Twee keer per jaar weet ons koor bestaande uit zangers van alle leeftijden, steeds ca. 150
concertbezoekers blij te verrassen.

Ervaar wie we zijn en wat we doen door één van de volgende openbare repetities te bezoeken:
•
•
•
•

Maandag 7 september 2020
Maandag 14 september 2020
Maandag 21 september 2020
Maandag 28 september 2020

Tijd en locatie van de repetities: van 20.00 – 22.15 in de Sacramentskerk, Zandberglaan 58, Breda.
Stuur een email naar Hagar de Grauw info@cappellaexoccasione.nl als je belangstelling hebt om bij
ons te zingen of om je aan te melden voor één van de openbare repetities.

Wat kun je verwachten van CEO?
•
•
•
•

Je zingt samen met andere zangers die een zo hoog mogelijk uitvoeringsniveau willen bereiken.
Repertoire dat je uitdaagt, waarbij ambitie en plezier in het zingen voorop staan.
Repetities op maandagavond, met veel aandacht voor muzikale interpretatie, expressie,
koorklank en zangtechniek.
Serieuze repetities waarin ook gelachen wordt (het kan echt!).

•
•
•

Voornamelijk a capella koormuziek met veel aandacht voor originaliteit in de programmering:
minder voor de hand liggende pareltjes uit de muziekgeschiedenis én bekende werken op
‘andere’ wijze.
Samenwerking met andere kunstdisciplines (cross-overs).
Begeleiding bij je zangontwikkeling door workshops (per stemgroep) en gesprekken met de
dirigent.

Wat vragen we van jou?
•
•
•
•
•
•

Je hebt een goede stem, bent muzikaal en bereid je in te zetten voor het koor.
Je bent beschikbaar tijdens de repetities op maandagen en de concerten.
Je studeert thuis de noten.
Je houdt je stem op niveau middels regelmatige zangscholing.
De contributie bedraagt € 27,50 per maand (voor studenten € 17,50 per maand).
Vaste koorleden vervullen allemaal een rol in de CEO organisatie door in 1 of meerdere
werkgroepen actief te zijn.

Hoe sluit je je aan bij CEO?
•

•

Neem contact op met CEO via Hagar de Grauw info@cappellaexoccasione.nl:
o meld je aan om ons te ervaren tijdens één van de openbare repetities (7, 14, 21 en 28
september 2020) of
o meld je aan voor een kennismaking met de dirigent die middels een stemtest je
geschiktheid beoordeelt. Bij geschiktheid word je ‘aspirant lid’ en ga je mee repeteren.
Na maximaal een jaar besluiten stemgroep en dirigent na overleg met jou of het aspirant
lidmaatschap wordt omgezet in een vast lidmaatschap.

Concerten in 2020
6 september: Struinen door de tuinen.
17, 19 en 21 december: Kerstconcert

