12e Korenavond

MEER DAN 150 ZANGERS EN ZANGERESSEN TIJDENS 12e KORENAVOND
Op donderdag 2 mei vindt de 12e Korenavond plaats. Net als vorig jaar, ook dit jaar weer
met drie nieuw deelnemende koren.
De avond zal worden geopend door De Blaerders uit Blaricum, een gezellig koor dat
voornamelijk Nederlandstalige muziek zingt.
Na het optreden van dit circa 60 leden tellende koor, een andere nieuwkomer tijdens
deze Korenavond: SoulPatrol.
SoulPatrol is in 2018 opgericht en zingt evergreens van de beste soulzangers, zoals
Aretha Franklin, Bill Withers, Stevie Wonder, enz.
Na SoulPatrol zien wij, na een jaar van afwezigheid, ons vertrouwde Loosdrechtse
jongerenkoor Snowe weer terug. 2018 was voor Snowe een succesvol jaar, want zij
werd uitgeroepen tot het beste koor van Noord-Holland en heeft tevens de Publieksprijs
gewonnen. Dankzij deze overwinning wist Snowe zich, samen met de 14 andere beste
koren van Nederland, te plaatsen voor de Landelijke NKF Finale. Hoewel zij de finale
niet heeft gewonnen, heeft Snowe wel weer een onvergetelijke schat aan ervaringen
opgedaan.
Na de pauze volgt een optreden van Lake Sound District, een bijzonder mannenkoor uit
Maarssenbroek, dat vorig jaar voor het eerst en heel succesvol zijn opwachting maakte
in onze Feesttent. Het koor bestaat uit circa 30 zangers, die a capella, dus zonder
muzikale begeleiding, vierstemmig close harmony-songs ten gehore brengen in
zogenaamde Barbershop-stijl.
De avond zal worden afgesloten door Popkoor Dijksound uit Eemnes, een groot popkoor
dat muziek zingt van o.a. Racoon, Caro Emerald, Pharel Williams, Pointer Sisters, Queen,
kortom, te veel om op te noemen.
Deze 12e Korenavond belooft weer een bijzonder mooie avond te worden met een nieuw
en gevarieerd programma met repertoire voor elk wat wils.
Let op, aanvang 19.30 uur, dus kom op tijd voor een goede zitplaats, want er komt de
laatste jaren steeds meer publiek naar de Korenavond!

