HJK12

…klassiek, geestelijk, vernieuwend, inventief, inspirerend… daar zit muziek in!

Editie 2021

Thema:
Zingen op de mooiste concertlocaties!
Nu ook kerst-editie (scratchdag)

Het Hollands

Jongerenkoor
met orkest

Zingen op het HJK is heerlijk om te doen!
Nieuw: Zingen in de Laurenskerk (nieuwjaarsconcert 2022)
Zingen in Gent Sint Baafskathedraal (België)
Zingen op de Dam van Amsterdam
Zingen in de Doelen van Rotterdam, Eindejaarsconcert
Zingen van Zeeland tot Overijssel!
8 unieke concerten!
Optioneel:
2-daagse concertreis naar London!
Kerst-editie HJK - scratchdag

Hollands Jongerenkoor 12
o.l.v. Peter Wildeman
Mark Brandwijk: vleugel
Joost van Belzen: orgel
Wilhelm Groenendijk: trompet
Het Hollands Jongerenorkest
Diverse bekende solisten

www.hollandsjongerenkoor.nl voor meer informatie en opgave!

De musici:

NIEUW!

Nieuw is de scratchdag van het HJK met kerstliederen.
Deze vind plaats op zaterdagmiddag en avond 11 december in de
Grote kerk van Alblasserdam. ’s Middags studeren we de mooiste kerstliederen in, en die voeren we ’s avonds uit tijdens een sfeervol kerstconcert.
Kosten zijn € 25,= (indien je HJK-lid bent), en € 35,= (indien je geen HJKlid bent, maar je wel mee wilt doen met de kerst-editie). Je krijgt hiervoor
een muziekmap, oefenbestanden en een prachtig kerstconcert.
Opgeven kan via de site van het Hollands Jongerenkoor.

Peter Wildeman
hoofddirigent

Joost van Belzen
organist

Wilhelm Groenendijk
trompettist en woordvoerder

Mark Brandwijk
pianist en arrangementen
orkest

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
Genemuiden o.l.v. Gerrald Bronkhorst
Goes o.l.v. Peter Wildeman
Gorinchem o.l.v. Peter Wildeman
Middelharnis o.l.v. Peter Wildeman
Kesteren o.l.v. Joost van Belzen
Nunspeel o.l.v. Gerrald Bronkhorst
Terneuzen o.l.v. Peter Wildeman

Mogen we
je weer
ontmoeten!?

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
Ontvang een professionele muziekbundel en oefenbestanden.
Aanmelden kan t/m 31 december 2020 via de website hollandsjongerenkoor.nl
onder het kopje ‘lid worden’
Contributie: €75,- via eenmalige incasso. (Terugstorting van contributie gebeurt
alleen in uitzonderlijke gevallen, nader te bepalen door het bestuur van het HJK)

NB wijzigingen voorbehouden secretariaat HJK

gratis vroegboek-CD indien je je aanmeldt
voor 1 oktober 2020
www.hollandsjongerenkoor.nl voor meer informatie en opgave!
Aanmelden kan t/m 31 december 2020

