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Mannenkoor Beeker Liedertafel organiseert CantaRode Regioconcert.
Wereldkoren op vrijdag 11 mei a.s. in het Gemeenschapshuis te Schimmert
Mannenkoor Beeker Liedertafel concerteert op vrijdag 11 mei
met een tweetal koren die tijdens het Hemelvaart weekend
(10 - 14 mei a.s.) deelnemen aan “CantaRode Kerkrade”.
CantaRode is een Internationaal Korenfestival dat sinds 2014
plaatsvindt in de Abdij van Rolduc. Dankzij het hoge niveau
van de deelnemende koren heeft het festival in recordtijd een
wereldwijde reputatie opgebouwd.
Als “ontspannend” intermezzo tussen de wedstrijdonderdelen
laten de deelnemende wereldkoren - inmiddels traditioneel op
de vrijdagavond - in de gehele Euregio van zich horen. Zo organiseert Mannenkoor Beeker Liedertafel een concert in het
gemeenschapshuis te Schimmert voor “Chorale Choeur des
Séraphins” uit Conga Brazzaville en “Ozarenie Chamber
Choir” uit Moskou. De gastheren zullen o.l.v. dirigent Dion
Ritten en met begeleiding van Véron Jongstra eveneens een
gedeelte van het programma voor hun rekening nemen.

Chorale choeur des Séraphins Congo Brazzaville.
Chorale Choeur des Séraphins staat onder leiding van dirigent, pianoleraar, zanger, songwriter, arrangeur en componist
Jules Bopele (43). Een muzikale duizendpoot derhalve die het
koor - voorheen “the Choir Saint Odile” genaamd - sinds 2006
onder zijn hoede heeft. In 2009 werd het ensemble uitgeroepen tot beste koor van Congo Brazzaville. Grote faam werd
verworven tijdens het meest bekende korentreffen op het gebied van de Afrikaanse muziek, the Panafrican Music Festival
(FESPAM). Aan dit folkloristische korentreffen werd deelgenomen in 2009, 2011, 2013 and 2015.

Kaarten á € 7,= zijn verkrijgbaar bij Schoenmode
Hoedemakers Markt 25 te Beek, Brasserie BIE OSS
Oranjeplein 10 Schimmert, bij de koorleden van MBL,
of reserveren via de website: www. beekerliedertafel.nl.
Aanvang van het concert 20.00 uur.

“Ozarenie” o.l.v. Olga Burova t.g.v. het 11e World
Symposium on Choral Music te Barcelona.
Ozarenie chamber choir moskow.
Dit kamerkoor is in 1995 opgericht door Olga Burova.
De zangeressen zijn studenten van Russische muziekinstellingen,
vocalisten van professionele koorensembles, docenten muziek aan de hogeschool, hoge, middelbare en lagere scholen.
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