
   

 
Jongerenkoor  

met orkest 

Het Hollands

jaar

              NIEUW: Seizoen 2019

UITZIEN 
NAAR HJK10:

-  Eenmalig Jubileumconcert 
met oud-leden!

-  Jubileumconcerten met orkest 
en solisten

-  Jubileum-concertreis
-  Lofzang op 400 jaar Dordtse 

Synode
-  Zingen op de Dam te Amster-

dam
-  Boordevol inventieve muziek 

en concerten
-  Eindejaars-Jubileumconcert 

in de Doelen van Rotterdam
-  Gratis vroegboek-CD indien 

je je aanmeldt voor 1 oktober 
2018.



   

Waar zijn de repetities?

-  Alblasserdam  o.l.v. Mark Brandwijk
-  Barneveld  o.l.v. Mark Brandwijk
-  Capelle a/d IJssel  o.l.v. Wilhelm Groenendijk
-  Doetinchem  o.l.v. Lucas Ebbers
-  Nunspeet  o.l.v. Gerrald Bronkhorst
-  Genemuiden  o.l.v. Cor Ploeg
-  Goes  o.l.v. Joost van Belzen
-  Gorinchem  o.l.v. Peter Wildeman
-  Kesteren  o.l.v. Joost van Belzen
-  Middelharnis  o.l.v. Berdien Dekker
-  Terneuzen  o.l.v. Peter Wildeman

We bestaan 10 jaar! Het Hollands Jongerenkoor! Dit willen we niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Op de voorkant zie je wel 8 verrassende
elementen wat we DV 2019 hopen te gaan ondernemen. En dat kan alleen
maar met behulp van jou! De HJK-familie is uitgegroeid tot een begrip in
Nederland! Kom, zing je ook weer mee? Dit keer met een heel uniek concept.

   

De musici:

Peter Wildeman 
hoofddirigent

Joost van Belzen
organist

Wilhelm Groenendijk 
trompettist en woordvoerder

Mark Brandwijk
pianist en arrangementen 

orkest

Eénmalig 
oud-ledenkoor
Op DV zaterdag 18 mei pre-
senteert het HJK10 zichzelf in de 
Dom van Dordrecht.
Dit speciale Jubileumconcert heeft 
als thema: Lofzang op Dordrecht 
(400 jaar Dordtse Synode)
Op deze avond mogen éénmalig 
alle oud-leden mee zingen!

Opzet en kosten:

- Per regio worden er 4 repetities gepland (je mag ook op meerdere plaatsen extra studeren)
- Je krijgt 2 generale repetities met de vaste dirigenten. 
 Totaal krijg je dus 6 repetities.
- We zingen gemiddeld 8 unieke concerten voor goede doelen!
- Leeftijd: 15-49 jaar (m.u.v. oud-ledenkoor)
- Aanmelden kan tot 31 december 2018 via www.hollandsjongerenkoor.nl
-  Contributie: € 75,- (terugstorting beslist bestuur HJK)
-  Jubileumkoorreis: www.zang-reizen.nl

Opzet en kosten éénmalig concert met oud-leden:
Schrijf je in op www.hollandsjongerenkoor.nl en vink aan: éénmalig jubileumconcert oud-le-
den in Dordt op 19 mei 2019!
Kosten: € 25,00
Hiervoor ontvang je de mooiste unieke oud-HJK muziek, en tijdens de HJK-repetities kun 
je voor de pauze deze muziek mee studeren met de HJK-leden. Ook de eerste Generale 
repetitie zingen we deze oud-HJK muziek door! 

Mogen we je weer ontmoeten!?
www.hollandsjongerenkoor.nl voor meer informatie en opgave!
Aanmelden kan vanaf 1 augustus t/m 31 dec 2018
Wijzigingen voorbehouden!

10 jaar 
HJK


