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N.B. - iedere deelnemer krijgt 3 koffie-/theebonnen uitgereikt. Een vier
de of vijfde kopje kost f.2,- extra per kopi

- wij verzoeken een ieder met klem vooral na de lunet en het diner
tijdig weer in de zaal aanwezig te zijn. De heren dirigenten heb
ben hun tijd dringend nodig.

- eventuele meegebrachte boterhammen voor de lunch kunnen in de bo
venzaal genuttigd worden.
In de koepelzaal zelf mogen geen meegebrachte etenswaren gegeten
worden.
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koffie en thee, ontvangst,

aanvang ochtendprogramma. Paul Hameleers neemt de vroegste
ontwikkeling van de koormuziek door.

lunch. Men kan het gebouw verlaten, of de bovenzaal gebruiken.
Er wordt daar koffie of thee geserveerd.

in de koepel aanwezig voor aanvang van het middagprogramma.

aanvang middagprogramma. Jan Eelkema studeert met de deel
nemers de koorgedeelten van de Mis in D van A. Dvorák in.

koffie/thee

"Jan Eelkema: repetitie, met het VU- orkest.

diner. Te gebruiken op eigen gelegenheid in de stad. Er zijn
voldoende goedkope eethuisjes in de direkte omgeving van het
Sonesta hotel.

aanwezig in de koepelzaal voor de uitvoering•
."

uitvoering. In ieder geval de His van Dvorak. Afhankelijk van
de situatie ook nog iets uit het ochtendprogramma.

koffie en thee voor de deelnemers.

Met dank voor hun medewerking: Paul Hameleers, Jan Eelkema, Maatschappij
tot ,Bevordering der Toonkunst, Sonesta Hotel, Lia Maubach, Paul Berbée,
Rene Nieuwint, VU - orkest, VoCoZa, COl' de Jong, Kees de Wijs, Daan Admi
raal (dirigent 'TU - orkest), Frank Hame1eers (dirigent VoCoZa)

Het bestuur van de FJK.



Concert door
jongerenkoor

Van onze stadsredactie
Het koor van de Federatie

van Jongerenkoren onder
leiding van Jan Eelkema
geeft zaterdag 17 december
een concert in de Sonesta
Koepelzaal. Op het program
ma staat een werk van Anto
nin Dvoták, getiteld Mis in
D. Medewerking wordt ver
leend door het orkest van de
Vrije Universiteit, het Vo
caal Ensemble VoCoZA en
organist Cor de Jong.

Dit concert vormt de af
sluiting van een studie-/mu
ziekdag, waaraan jongeren
·koren uit het gehele land
deelnamen. Deze muziekdag
was een initiatief om jonge
nederlandse koorungers in
de gelegenheid te stellen via
muzikale weg met elkaar in
contact te komen. Daarnaast
werd hen ook de mogelijk
heid geboden om kennis te
maken met minder bekende
aspecten van de koormuziek,
zoals de vroegste ontwikke
ling van. deze muziekvorm.

De organisatie van deze
dag was in handen van de
Federatie van JOJ1gerenko
ren, die zich tot doel stelt het
zingen in koorverband door
personen tussen de 16 en de
35 jaar te bevorderen, in sa
menwerking met de Maat
schappij tot Bevordering der
Toonkunst. Bij deze federa
tie zijn circa 40 koren aange
sloten.

De uitvoering vangt aan
om 19.00 uur. De entreeprijs
bedraagt f 4,-. Voor reser
veringen kunnen belangstel
lenden bellen met telefoon
nummer 713091.


