Draagt u het Strijps Kamerkoor een warm
hart toe? Word dan Vriend van het Strijps
Kamerkoor voor een bijdrage van
minimaal 20 euro per jaar.

SKK in Van Abbe museum – mei 2014
Voor meer informatie:
www.strijpskamerkoor.nl
mail: secretaris@strijpskamerkoor.nl
Bertine Wijnands: 040-2839019
Repetities:
Elke woensdagavond; 20.00 – 22.30 uur
In het kerkwijkcentrum van de OudKatholieke parochie Maria Magdalena
Boschdijk 354, 5622 PA Eindhoven

Met uw bijdrage steunt u de organisatie van
onze concerten (denk aan PR, zaalhuur,
vergoeding aan muzikale medewerkers).
Bij een jaarlijkse donatie van minimaal €20,krijgt u als Vriend:
 Tijdig bericht van concerten per email
 Reserveringsmogelijkheid van zitplaatsen
 Eenmaal per jaar de jaarbrief
 Toegang tot de jaarlijkse open repetitie
Bij een jaarlijkse donatie van minimaal €40 ,euro krijgt u ook nog:
 Eenmaal per jaar 2 reductiekaarten voor
een concert dat door het Strijps Kamerkoor in
eigen beheer is georganiseerd.

Meldt u aan als
Vriend van het Strijps Kamerkoor
via www.strijpskamerkoor.nl/vrienden.html,

en/of ‘like’ ons op Facebook

Ken je het Strijps Kamerkoor al?

Het Strijps Kamerkoor – mei 2015

Het Strijps Kamerkoor is een vocaal
ensemble van ca. 28 zangers dat op hoog
niveau werken uitvoert uit verschillende
eeuwen koorliteratuur. Met repertoire dat
veelzijdig, bijzonder en minder gangbaar is,
streeft het koor ernaar enkele concerten per
jaar te geven in de regio Eindhoven.
Regelmatig wordt daarbij samengewerkt met
professionele
vocale
solisten
en
instrumentalisten.
Concerten
Recente voorbeelden van onze thematische
concerten zijn:
‘Samen Vrij’ (2015),
‘Requiem van Fauré’ (2015), ‘Intiem
Gesprek’ (2014), Tout homme a deux pays’
(2013) ‘Dansen op water’ (2013), ‘De ziel
van het Noorden’ (2012)

Wil je ons eens horen?
Wij nodigen je graag uit om naar één van
onze concerten te komen. Zie daarvoor
de concertagenda op onze website, waar
je ook fragmenten kunt beluisteren.
www.strijpskamerkoor.nl

Activiteiten
Jaarlijks
wordt een studieweekend
georganiseerd, waarin gedurende twee
dagen flink gewerkt wordt aan nieuw
repertoire. Daarnaast wordt meestal een
workshop gegeven door een gastdocent,
zoals Tango dansen (2011), Djembee
(2012), Adem-Houding-Beweging volgens
Feldenkrais (2013) en Stemvorming
(2014). Maar er is natuurlijk ook tijd voor
gezelligheid.

Maasmechelen – Oktober 2015

Het koor maakt regelmatig een reis naar
het buitenland, waarbij meestal optredens
gegeven worden. Zo reisde het SKK naar
Bayeux (2003), Kassel (2007), Bern
(2008), en naar Trier (2010 en 2012).
In 2015 deed het Strijps Kamerkoor mee
aan de 13de editie van de internationale
koorwedstrijd in Maasmechelen.

Naast het organiseren van workshops
voor leden en belangstellenden uit de
omgeving, neemt het Strijps Kamerkoor
ook
deel
aan
workshops
zoals
‘podiumpresentatie’ en aan masterclasses
zoals van de wereldberoemde ‘The King’s
Singers’.
LG_okt. 2015

Dirigent
Sinds 2004 staat het
Strijps Kamerkoor onder
muzikale leiding van Wilko
Brouwers.
Hij werd als koordirigent
opgeleid aan het Arnhems
Conservatorium (bij Joop
Schets en Hans van den
Hombergh) en aan de Liszt Academie te
Budapest (bij István Párkai en Péter Erdei).
Behalve het Strijps Kamerkoor dirigeert hij
het Monteverdi Kamerkoor Utrecht. Wilko
Brouwers is hoofd van de koordirectiecursussen en –opleidingen aan het
Utrechts Centrum voor de Kunsten. Ook is
hij docent tijdens het jaarlijkse Sacred
Music Colloquium, georganiseerd door de
Church Music Association of America.
Koorwerken van zijn hand verschenen bij
uitgeverij Harmonia en Ascolta.

CD opname “Michael’s day’ – sept. 2014

Vacatures
Kijk op onze website of er vacatures zijn. Je
bent van harte welkom om te komen
luisteren en kennis maken tijdens één van
onze repetities. Ben je na een eerste
kennismaking enthousiast, dan kun je een
afspraak maken voor een stemtest, die zal
worden afgenomen door de dirigent.

