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Onderwerp:  Werving gastzangers voor “HENGELO PROMS23” concerten 

 

Beste zangers / zangeressen van de Hengelose Koren Koepel, 

Op zaterdagavond 14 januari en zondagmiddag 15 januari 2023 organiseert de 

Federatie Amateurkunst Hengelo voor de 2e keer een tweetal PROMS concerten in de 

Schouwburg van Hengelo. Door de COVID maatregelen is het ons helaas niet gelukt om 

2 jaarlijks PROMS concerten te organiseren.  Het HENGELO PROMS21 project is met 

meer dan 2 jaar vertraagd en uiteindelijk verschoven naar januari 2023. De laatste 

drie PROMS concerten waren ter ere van het 150 jarig jubileum van STORK in 

september 2018.  

Voor de uitvoering van deze twee mooie concerten is een basiskoor gevormd door het 

KHM & POPenzo en het orkest door muziekvereniging ARMONIA, het volwassen orkest 

en het THJO.  Een belangrijk deel van het programma  bestaat uit het zingen van een 

6-tal bekende liederen door een zo groot mogelijk gemengd  projectkoor van ca. 130 

 zangers en zangeressen. 

Wij zijn daarom op zoek naar flinke aanvulling van het basiskoor met ca. 50 extra 

gastzangers met een evenwichtige verdeling over de stemgroepen. We zoeken 

 derhalve: 15 Bassen, 15 Alten, 10 Tenoren en 10 Sopranen.  

Het gaat om het zingen van de volgende 6 liederen: 

• Hallelujah  (Cohen)  

• Chanson d’Amour (Shanklin) 

• Thank you for the music (Andersson/Campbell) 

• What a wonderful World (Arch)  

• Va Pensiero (Verdi)  

• You never walk alone (Hammerstein/ Foster)  
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Voor het deelnemen gelden de volgende voorwaarden:  

• Deelname aan de 2 concerten op zaterdagavond 14/1 en zondagmiddag 15/1. 

• Deelname aan de volgende 5 repetities; 

o Zondagavond 11 december 2022 van 20:00-22:00 uur,  

o Zaterdagmorgen 17 december 2022 van 10:00-12:00 uur, 

o Donderdagavond 5 januari 2023 om 20:00 uur, 

o Maandagavond 9 januari 2023 om  19:00 uur (tutti repetitie) 

o Vrijdagavond 13 januari 2023 om 19:00 uur (generale repetitie). 

• Deelnemers kunnen op basis van te verstrekken digitale partituren en het 

gebruik van een gratis muziekprogramma de stukken thuis instuderen. 

• De aanmelding sluit op 1 november 2022 of als het aantal van de betreffende 

stemgroep is bereikt. 

• De kosten bedragen €25,00 en dienen voor de sluitingsdatum o.v.v. “Gastzanger 

HENGELO PROMS23” betaald te zijn op NL87 RABO 0329 2458 80 t.n.v. 

Stichting Federatie Amateurkunst Hengelo. 

• Alleen individuele koorleden kunnen zich inschrijven. 

• Na de inschrijving ontvangt U een bulletin met meer detail informatie over het 

programma en de link naar de partituren / MuseScore bestanden / ingezongen 

stukken. 

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 1 november 2022 via een e-mail aan de Federatie 

Amateurkunst Hengelo:  hengelosekorenkoepel@gmail.com met de vermelding van uw 

naam, koor en de stemgroep (Alt, Sopraan, Tenor, Bas).  

Zodra uw aanmelding is geaccepteerd zal de benodigde detail informatie verstrekt 

worden over het downloaden van de partituren en de locatie van de repetities. 

DUS:   

ZING MEE MET DE TWEE CONCERTEN VAN “HENGELO PROMS23” 

Wij nodigen U van harte uit om deel te nemen aan dit MUZIKALE FEEST! 

Federatie Amateurkunst Hengelo, 

Namens het bestuur, 

Henk van Zonneveld. 
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