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CD ‘Jaarringen’
Ons geheime project
Nog voor de zomer van 2018 lichtte Dorothé Wissink (de moeder van Raghna) ons, na een van
onze teambuilding-sessies, in over een geheim plannetje. Albert Wissink zou in oktober 2019 zijn
65e verjaardag èn 50e jubileum als dirigent vieren, dus werd het tijd voor een grote verrassing.
Albert is naast dirigent en artistiek leider van de Koorschool Midden-Gelderland ook componist,
maar van veel werken was er geen oﬃciële opname. Het stiekeme plannetje was dan ook om
een “Wissink-cd” te gaan maken en Dorothé vroeg of wij als EVA geïnteresseerd waren om hier
onze vocale bijdrage aan te leveren. Het antwoord werd JA, en dus werd het mogelijke repertoire
opgesnord, bestudeerd en uitgeprobeerd. Er moest een
stemverdeling komen om het ‘koorrepertoire’ haalbaar te maken
voor zes zangeressen en we moesten een inschatting maken van
Cum laude!
wat er haalbaar zou zijn qua repetitie- en opnametijd. Dorothé
werkte zich ondertussen in het rond om alles qua organisatie en
financiën op orde te krijgen, inclusief locatie, opnameleider,
Op 26 juni sloot Luc Geraats,
ontwerp voor het boekje, producent, sponsoren en subsidie
onze voorzitter, zĳn
aanvragen. De EVA map van Raghna werd extra goed
masterstudie bastuba zeer
opgeborgen, het spontaan zingen van melodietjes gemonitord en
succesvol af met een recital
in ieder telefoontje en bij iedere ontmoeting tussen Raghna en
vol nieuwe composities. Eén
Dorothé was het geheim kwetsbaar door het grote enthousiasme
van die composities was
en het vele werk dat bij het project kwam kijken.
‘Moments of expectation’, een
Begin 2019 stond voor EVA volledig in het teken van Wissink:
werk dat speciaal is
studeren, samen repeteren, een coaching van Albert zelf onder
geschreven voor Luc en EVA.
het mom van ‘we zingen de quatre chansons binnenkort in een
Luc slaagde cum laude met
concert’, toch nog een coaching van Klaas Stok, extra oren
onderscheiding.
Gefeliciteerd, Luc!
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regelen voor bij de opnames en toen op 1 en 2 maart de opnamedagen in Wilp. Daarna uiteraard
het beluisteren, becommentariëren en afmaken van de montage samen met de opnameleider, en
toen eindelijk het voorbereiden van De Presentatie op zondag 15 september in Akoesticum. Het
werd een feestje!
Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt!
Welkom Teije!
Albert voor de mooie muziek; Dorothé voor de opdracht en de
mogelijkheid om 2 (!) cd’s op te kunnen nemen; Bert als opnameleider;
Dorpskerk Wilp als locatie; Klaas, Harry, Franske, Luc voor een
Hoera!
luisterend oor; Willemien voor het ontwerp; Tapes.nl voor het
Op 13 oktober zĳn
produceren van de cd; ons eigen bestuur voor ondersteuning; subsidie
Raghna en haar man de
verstrekkers en sponsoren; … DANK!!!
trote ouders geworden
van een kerngezonde
Op 23 en 24 november presenteren we onze twee cd’s ter ere van ons
zoon.
5-jarig jubileum! ‘Jaarringen’ met muziek van Wissink en een EVA cd
met onze favorieten!
Zie de agenda in deze nieuwsbrief of op onze site voor meer informatie
over deze concerten.

Crowdfunding
Hoera, onze crowdfunding loopt! We zijn al op 57% en u kunt
ons naar de 100% helpen! Draagt u EVA een warm hart toe?
Wilt u ertoe bijdragen dat wij ons artistiek nog meer kunnen
ontplooien? Vindt u vocale muziek ook zo prachtig
ontroerend? Vindt u dat ons ensemble meer dan ooit een
podium verdient? Aarzel dan niet! Neem een kijkje op onze
crowdfunding pagina, bekijk ons filmpje en zie waarom wij
uw steun zo hard nodig hebben. De crowdfunding loopt nog
tot 30 oktober. Hartelijk dank voor uw steun!

Festival Klein Vocaal
Op 28 en 29 september mocht EVA richting Amsterdam om
een masterclass te geven aan gevorderde
amateurensembles. VoxNL organiseerde ‘Festival Klein
Vocaal’, een weekend vol ensemblezang. Op zaterdag
werden de ensembles gecoacht door Lieke, Maike en Ineke.
Ieder deelnemend ensemble kreeg drie coachings én de
mogelijkheid om andere coachings bij te wonen. Iets wat
absoluut als minstens even leerzaam werd ervaren! Op
zondag werd het weekend afgesloten met een concert
waarop elk ensemble, inclusief EVA, zichzelf kon presenteren.
Een inspirerend en intensief weekend waar we enorm van
hebben genoten!
Lieve groet,
EVA

Agenda
23 november 2019 - 15.30u
Jaarringen: EVA presenteert haar
nieuwe cd’s!
Plantagekerk
Ter Pelkwijkstraat 17, Zwolle
23 november 2019 - 20.00u
Jaarringen: EVA presenteert haar
nieuwe cd’s!
Sint Antonius Abtkerk
Dennenstraat 125, Nijmegen
24 november 2019 - 11.00u
Jaarringen: EVA presenteert haar
nieuwe cd’s!
Atelierconcerten
Veldstraat 58, Lokeren (BE)
13 april 2020
Bevrijdingsconcert Meppel
Meer info volgt.
9 mei 2020 - 15.00u
Missa Simplex
In samenwerking met organist Ton
van Eck en de Andriessen - de Klerk
Stichting
Kathedrale Basiliek Sint Bavo,
Leidsevaart 146, Haarlem

