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zich met kerst horen
Vrcuu:ee*kcor Can Bris, het
Ettens Mannenkosr Èn een
'projeetk!nderkour seuen
zondag 17 derernber een bij-
zonder ksrstconcert.

ETïE*I - Na het gezamenlijke
Carmina Burana-concert voor
'een uitverkocht Amphion op
t3 februari is dit het tweede
gezamenlijk project in zot6.

'Beide Ettense koren hebben
'een lange traditie van samen-
werken en zijn ook nu gedre-
ven om een fantastisch kerst-
concert te geven samen met
het kinderkoor.

I Het coniert begint om 19.30

i uuí de kaarten zijn te koop in
Etten bij Zalencentrum Köster

en drogisterij WesterhoÍ in
Terborg bij Ziet Moari en
Bakkerij Ebbers.

Het wordt een gedenkwaardig
concert met nieuw gezamen-

met de zangers op 17 decem-
ber t'rjdens het kerstconcert in
de 5t. Martinuskerk in Etten
ten gehore te brengen. De

gastzangers hebben de afge-
lopen weken de repetities van
de koren meegemaakt.
Meer informatie kunt u vin-
den via www.conbrio-etten.nl
en . www.ettensmannenkoor.
nl.
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Dory van de koren laat

Nick Moritz (op de rug gezien) dirigeert Con Brio en het Ettens Mannenkoor (foto: PR)

lijk repertoire, onder andere nue vernieuwing staan hoog Bijzonder bij dit concert is ook
het zeË*ervol en ingetogen in het vaandel. Ter voorberei- dat bij beide koren gastzan-
ChristrÈài Lullaby van John ding op dit kerstconcert heb- gers meezingen, zangers die
Rutter en joy to the World. ben de koren bedacht dat ze vaak nog niet eerder b| een
Aan het eind van het concert ook kinderen het koorgevoel, koor gezongen hebben. 0p z9
zingen de koren samen met samen zingen, toewerken oktober was er een oefendag
het publiek Feliz Navidad naareensfeervol concert,wil- met respectievelijk z3 en rr
Etten is een dorp mèt een lan- len meegeven. Een groep kin- gastzangers .en werden in
ge korentraditie. ne L.- +wpe groepen de drie ge-
van de..-breh, de onderlinge rassende aanvulling op het noemde liedereí'irrgeoefend
saamhorigheid en de conti- geluid van de twee koren. met als doel om deze samen


