Jubileumnieuws juni 2018
Onze jubileumambitie
Vorig jaar nodigden wij componist Jeppe Moulijn uit om het
jubileumthema ‘water en eiland’ voor ons om te zetten in een
nieuw koorlied. ‘ Langs het eeuwige water’ is de titel van het
drieluik dat hij voor ons componeerde.
Compleet met muziekpartijen voor piano en cello en op
poëtische teksten van Slauerhoff, Krol en Marsman heeft hij de
aantrekkingskracht van de zee in verrassende klanken omgezet.
Het is hem gelukt om een rijkdom aan beelden op te roepen.
Beelden die hij zelf ook ontleent aan vroege jeugdherinneringen
en zeezeiltochten. De gekozen dichters staan garant voor de
romantiek van het onvervulbare verlangen naar eeuwigheid,
schoonheid en liefde. Het is aan het koor om deze rijkdom over
het voetlicht te brengen. Tijdens onze studiedag van 7 juli zal
Jeppe ook zelf een bijdrage leveren aan deze uitdaging.
Donateurs en sponsoren
Voor de bekostiging van onze jubileumactiviteiten hebben wij tijdig bij meerdere organisaties
aangeklopt; met succes! Zo bleek het Prins Bernhard Cultuurfonds gecharmeerd van onze opdracht
aan een Noord-Hollandse componist voor een nieuw koorwerk. Daarnaast was de Rabobank Amstel
en Vecht bereid ons speciale jubileumprogramma in Amstelveen te ondersteunen en kwam ook de
gemeente Amstelveen met een aparte projectsubsidie af. Voorts prijzen wij ons gelukkig met
bijdragen van de Stichting Theo Janssen MOC, de Stichting Stinak en het Marie Schipperfonds.

Wilt u ook bijdragen aan onze jubileumambitie?
Stuur een mailtje naar kwintessens@hotmail.nl of
stort direct uw bijdrage op NL27RABO0123414512
t.n.v. 'Vrouwenkoor Kwintessens' Amstelveen onder
vermelding van ‘donateur’ en met uw naam en adres
zodat wij u kunnen bedanken.
Voor onze concerten op 14 oktober te Texel en op
17 november in Amstelveen kunnen wij in ieder geval
een mooie zitplaats voor u reserveren.
Op de jubileumpagina van onze website
www.vrouwenkoorkwintessens.net
vindt u meer details over onze ambities
en steeds het laatste nieuws.

