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Volg ons ook op
Facebook en Instagram!

Nieuw log
Renier Vermaak heeft voor ons een
nieuw logo ontworpen. De zeshoeken
verwijzen naar de zes zangeressen, die
elk hun eigen stemkleur
hebben. Samen
vormen de
kleuren een
harmonieus
geheel.

Afscheid Raghn
Lieve EVA’s, geachte
volgers en fans

It’s beginning to look a lot like
Christma
Op 19 december geven we twee
kerstconcerten in Buren. We zien er enorm
naar uit om na al die tijd eindelijk weer
samen op het podium te kunnen staan. U
kunt helaas geen kaartjes meer kopen voor
de concerten, maar we hebben wel een
alternatief zodat u toch nog kerst kunt
vieren met EVA.

Het moment is
gekomen, dat ik EVA
na bijna zeven jaar ga
verlaten. Een jaar geleden zongen we de
presentatieconcerten van onze CD’s
‘Jaarringen’ en ‘Ljuset’, hét project van
2019! Achteraf gezien mijn laatste
concerten als lid van EVA
Maar… niet getreurd! Er staan twee
toppers klaar om hele mooie muziek
mee te ontdekken, jullie hebben er een
topfan bij én ik blijf als sparpartner en
dirigent van Vrouwenkamerkoor Hera
natuurlijk actief en beschikbaar binnen
onze eigen Stichting EVA Vocaal
Tot snel en bedankt voor het muzikale
avontuur dat ik met jullie mocht beleven
Raghna

Vier kerst met EV
Dit jaar komt EVA met kerst naar u toe! Geheel corona-proof kunt u samen met ons het ultieme
kerstgevoel beleven. Binnenkort nemen wij namelijk een kerstvideo op, en u kunt nu alvast reserveren
voor een digitale zitplaats. Een kerstconcert in de huiskamer, op het moment dat u daar tijd voor heeft.
Heerlijk op uw eigen bank, met een kop warme chocolademelk en een goed stuk speculaas. Of misschien
wel voor de open haard, met een glaasje glühwein. Of gewoon in de trein, om die lange rit wat
aangenamer te maken. Waar u ook bent, EVA komt naar u toe!
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Reserveer nu uw plaats door €10 over te maken op rekeningnummer NL11 SNSB 0776 5192 98, t.n.v.
Stichting EVA vocaal, o.v.v. uw email adres en de mededeling ‘Kerst met EVA’. Wij sturen
de video op 20 december naar u op. Zo kunt u toch nog kerst vieren met EVA én steunt u muzikanten in
een zware tijd!
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Nieuwe EVA’
Sinds kort heeft EVA twee nieuwe
zangeressen! Op deze pagina stellen zij zich
aan u voor. Welkom Gerdine en Femke!

Hallo! Ik ben Femke en mezzo-sopraan.
Op dit moment ben ik druk bezig met
afstuderen aan het Prins Claus
Conservatorium in Groningen. Ooit
dacht ik dat zingen niet cool was, maar
toen ik op mijn zeventiende bij het Fries
Jongerenkoor ging zingen, kwam ik
erachter dat dat magisch was. Al die
verschillende stemmen samen die toch
een geheel vormen! Sindsdien heb ik in
veel verschillende koren en ensembles
gezongen. Als solist werken is
ontzettend mooi, maar ben je altijd op
jezelf en je eigen stem aangewezen.
Samen met andere stemmen kun je
muziek maken die je alleen met elkaar
kunt bereiken. Het is altijd al een droom
van mij geweest om in een professioneel
ensemble te zingen, omdat je meer
vrijheid en inbreng hebt dan in een
groot koor. Nu komt deze droom uit bij
EVA en ik ben helemaal klaar voor dit
nieuwe zang-avontuur!

De eerste voorstelronde! Ik ben Gerdine,
sopraan. Ik heb altijd al een voorliefde
gehad voor ensemblezingen en dit ben ik
blijven doen in mijn leven als profzanger
bij diverse gezelschappen. Daarnaast geef
ik graag les en workshops, waaronder
voor Stichting Buitenkunst
EVA kwam mij al tijdens mijn masterstudie
aan ArtEZ ter ore, “dat klinkt goed en
leuk zeg!” was toen de gedachte. En nu
ben ik ineens een EVA 😊
Waar ik heel veel zin in heb is de grenzen
binnen mijn professionele carrière te
verleggen in een kleine bezetting zoals
EVA. Het is een nieuwe uitdaging die ik
graag aan ga!

202
Volgend jaar hopen we u weer te
mogen ontmoeten bij één van onze
concerten. Er staat onder andere een
project in samenwerking met de
Andriessen/De Klerk Stichting op de
planning. Houdt onze website,
Facebookpagina en Instagram in de
gaten voor al onze concerten
Wij wensen u alvast hele jne
feestdagen en een prachtig nieuw jaar
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