Inschrijving en kosten:
Bij Lizzy Kukenheim :

l.kukenheim@gmail.com
Tel: +31-20-6435757
Inschrijven is mogelijk tot 15 Juni 2015
Aan belangstellenden zal per e-mail verdere informatie worden opgestuurd.
De inschrijving is definitief als aan de betalingsverplichting is voldaan en na
overleg met de muzikaal directeur.
De kosten zijn:
Voor koorleden van Renanim 2014-2015 : € 130
Voor niet-koorleden van Renanim:
€ 160
Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt op naam van:
Stichting Renanim o.v.m Project Milhaud en uw naam
IBAN: NL37ABNA0 4422 47532; BIC ABNANL2A.

Logies en maaltijden:
Deelnemers dienen zelf voor logies en maaltijden te zorgen.
Aan de deelnemers zal een lijst opgestuurd worden van hotels en restaurants
in Amsterdam Zuid.
Tegelijkertijd vindt ook het evenement “Sail Amsterdam” plaats. Het is dus
aan te raden zo spoedig mogelijk uw hotel te reserveren.
Op zondagochtend wordt u een wandeling, onder leiding van een
gids, door Joods Amsterdam aangeboden.

Avner Soudry aan het woord:
De Service Sacré van Milhaud gaat ons allen aan: joden en niet-joden. Het
gaat degenen aan die waarde hechten aan het Hebreeuws repertoire en de interculturele dialoog en degenen die zich met overgave willen inzetten voor
wederzijds begrip en een goede verstandhouding tussen de verschillende
gemeenschappen. Kennis van en over de ander brengt vertrouwen en welwillendheid voort tussen de verschillende menselijke culturen.
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Darius Milhaud
Service Sacré
Sjabbat ochtend dienst
Voor koor, bariton, verteller en orgel

Amsterdam
18 -23 augustus 2015
slotconcert
Zondag 23 augustus 2015, 16.00 uur
Dirigent

Avner Soudry
Willem de Zwijgerkerk Olympiaweg 14,1078 VX Amsterdam

Het stuk:

De solisten:

Darius Milhaud: « Service Sacré pour le samedi matin » Edition Salabert.
Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van de partituur : Bewerking voor zang
en piano ( à €35)
Naast de eerste 20 delen bevat het werk toegevoegde gebeden die niet bij de bewerking zijn opgenomen; zij zullen ook niet aan de orde komen tijdens het concert.
De passages voor het koor dienen van tevoren uitgebreid bestudeerd te worden door de koorleden. Aan het eind van de repetitieperiode is de beheersing
van het werk een voorwaarde om mee te mogen doen aan het eindconcert.

Jo van Beusekom : Orgel
Mickaël Guedj
: Bariton
Nnb
: Verteller

Het concert en de workshops:

Repetitities en concert : Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14,
1078 VX Amsterdam (Amsterdam Zuid )

Het concert en de workshops zijn niet alleen toegankelijk voor koorleden van
Renanim, maar ook voor koorleden met een andere culturele achtergrond, die
zich willen verdiepen in het Hebreeuws repertoire en de geest van Renanim.
Selectie vooraf is niettemin vereist. Deelname aan de repetities
moet worden goedgekeurd door de muzikaal leider, eventueel
voorafgegaan door een gesprek.

Programma:

Kledingvoorschriften :
Dames : Lange zwarte rok of jurk tot over de enkels, zwarte blouse met lange
mouwen, nette zwarte schoenen.
Heren : Zwart kostuum met zwarte vlinderdas, wit overhemd, dichte zwarte
schoenen. (Details over de kleding zullen in het inschrijvingsformulier verder
beschreven worden).

De muzikale leiding:
Avner Soudry :

Dirigent van het Ensemble Instrumental Nice
Muzikaal directeur van Renanim : Europese beweging van Hebreeuwse Koren
Hij leidt de repetities en het slotconcert.

Marcela Obermeister-Shasha :

Koordirigent van Renanim Nederland
Zij assisteert Avner bij de repetities, de vocale productie en het dirigeren.

Koor

Plaats:

Dinsdag 18 augustus 2015 :
13.00 uur
Ontvangst
13.30 - 14.00 uur
Warming up
14.00 - 18.00 uur
Workshops met Avner en Marcela
Van woensdag 19 augustus tot vrijdag 21 augustus 2015:
9.30 - 10.00 uur
Warming up
10.00 - 13.00 uur
Workshops
13.00 - 14.30 uur
Vrije tijd
14.30 - 18.30 uur
Workshops
Zaterdag 22 augustus 2015
9.30 - 12.30 uur
Generale repetitie
Zondag 23 augustus 2015
14.30 uur
Warming up
Voorbereiding
16.00 – 17.30 uur
Concert

