
11 VRI'DAG 25 AUGUSTUS 2017

ffiw
FI
(- on Brio bruist met N[issa Criolla
Zing mee in feestelijk concert

Vrouwenkoor Con
Brio is knap actief de laatste
jaren. Met bijzondere con-
certen, gerichte scholing, ac-
tuele repertoirekeuzes en
aantrekkelijke ledenwerfac-
ties heeft het koor stevig aan
de weg getimmerd. De sch-
wung zit er dan ook goed in,
de laatste tijd melden zich
steeds weer nieuwe leden.
"Het koor is flink veranderd
de laatste tijd. Met aparte
projecten, leuk repertoire en
hard werken aan kwaliteit
L'ewijzen we onze energie.
Nu gaan we aansluitend op
de vakantie met een nieuw
idee aan de slag. Zangeres-
sen die zin hebben om met
de Missa Criolla mee te doen,
krijgen een gratis proefabon-
nement aangeboden."

lnstapdagen

Con Brio noemt het de 'zo-
merinstapdagenl Vanaf 3o
augustus zijn vrouwen wel-
kom om geheel gratis vijf re-
petities lang mee te oefenen.

"0p die manier kun je vrij-
blijvend de leuke sfeer bij
Con Brio Proeven. We stem-
men ons programma er die
repetities speciaal op af. Aan
het eind van de rit wacht een
klein concertje. De proef-
deelnemers kunnen dan als
het goed is twee nummers
meezingen. Alle nieuwelin-
gen krijgen een buddy, die je
wegwijs maakt in de repeti-
ties. Verder kan er thuis met

midi-fi les worden geoefend.
We dachten dat iedereen na

de vakantie wel vol energie
zou zitten. Wij bieden daar
op de woensdagavond een
fijne uitlaatklep voor. "
ln zot8 bestaat Con Brio zes-
tig jaar. Dat wordt onder
meer gevierd met een con-
cert waarin de eigen historie
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en Zuid-Amerikaanse mu-
ziek centraal staat. "Daar

hoort ook de volksmis Missa
Criolla bij. Die mis is vooral
bekend geworden door een
uitvoering met losé Carreras
en een gemengd koor. Onze
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dirigent heeft het stuk voor
vrouwenstemmen en een
solist bewerkt. We z'rjn zelf
erg benieuwd hoe dat gaat
klinken. Voor de begeleiding
zijn we bezig een ensemble
rond een bandoneonist sa-

men te stellen. Erg spannend
allemaal."
Aan eerdere projecten als het
kasteelconcert in Terborg en

het concert''Kerststemmen'
afgelopen jaar, hield Con Brio
veel nieuwe leden over. "We

rekenen nu weer op succes."
Meer info is via telefoon o5-
tz7l6442 in te winnen. Of kijk
op de site.
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Con Brio in octie. (foto: PR)


