Open zangavond van het CMA
Een avond zingen samen met het Christelijk Mannenkoor Assen en met
dirigent Bert Duijst. Hoe lijkt u dat?
Na het succes van vorig jaar, nodigen wij u, mannen (zangliefhebbers) die
misschien lid willen worden van een koor, partners, vrienden en familie
(vrouwen en mannen), uit om een avond ontspannen te zingen en de
mogelijkheden van je stem en het samen zingen opnieuw te ontdekken.
Het is niet nodig om noten te kunnen lezen. Wat wel belangrijk is, is
enthousiasme en plezier.
Onze dirigent legt die avond uit hoe je je stem optimaal kunt gebruiken en hoe
er een mooie koorklank ontstaat.
Het gaat een spannende avond worden met mooie muziek en met veel
belevenissen.
Waar: De Bron, Einthovenstraat 28 te Assen
Datum 24 september 2019.
Wij beginnen om 20.00 uur.
Er is een pauze met koffie en fris en tijd voor een gesprek.
Zie ook onze website www.cma-assen.nl voor informatie over het CMA.
Als u niet op de open Zangavond kunt komen, bent u altijd van harte welkom
op de vaste repetitieavond, iedere dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in De Bron,
Einthovenstraat 28 te Assen.
Mocht u lid worden, dan kunt u direct mee repeteren voor ons jubileumconcert
op 3 oktober 2020 in De Nieuwe Kolk. Wij geven dit concert ter gelegenheid
van ons 55-jarig jubileum, met Harm Hoeve, André van Vliet, Noortje
Middelkoop en Margreet Rietveld.
Zingen in het CMA voorziet duidelijk in een behoefte. Het koor heeft ca 130
leden. Vanaf augustus 1999 is Bert Duijst dirigent van het CMA. Door zijn
enthousiaste en deskundige leiding heeft hij het koor op haar huidige hoge
niveau gebracht. Mede door hem is het repertoire van het CMA met vele
prachtige zangstukken, sommige door Bert zelf bewerkt, uitgebreid.
Door haar niveau en muziekkeuze is het CMA het laatste decennium
uitgegroeid tot een bekend en veel gevraagd mannenkoor.
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