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Bijzonder Dubbelconcert Gemengd koor Boyl en Zingt Gode Lof uit Hoogkerk

Een wel heel bijzonder dubbelconcert van het Gemengd Koor Boyl en Zingt Gode Lof zal op
10 november 2018 gaan plaatsvinden. Deze twee koren, die beide onder leiding staan van
dirigente Marijke Beute brengen in dit unieke dubbelconcert wel een heel breed scala van
muziek. Overwegend klassiek met een knipoog naar andere tijden. De koren brengen
gezamenlijk een aantal liederen ten gehore en zijn ook afzonderlijk te beluisteren. Het
belooft een uniek concert te worden, met voor elk wat wils. Voor het eerst zijn deze twee
koren gezamenlijk te horen, waarmee het Gemengd Koor Boyl een vorig jaar ingezette
traditie voortzet.
Kortom: een concert dat u eigenlijk niet mag missen en dat hoeft ook niet, want de toegang
is gratis. Het belooft een heel mooi concert te worden en het is dus zeer de moeite waard
om te gaan luisteren. Beide koren hebben druk gerepeteerd, met als doel een zo mooi
mogelijk concert te geven. En dat allemaal on de bezielende leiding van dirigent Marijke
Beute uit Groningen. Kom dus ook luisteren. De leden van beide koren ontmoeten u graag
10 november in de Schutse te Appelscha.

Locatie en tijd:
DE SCHUTSE TE APPELSCHA
VAART ZUIDZIJDE 74

~ MORE ~

Dubbelconcert Gemengd Koor Boyl en De Gode zij Lof
- 2 10 NOVEMBER 2018
AANVANG CONCERT 19.30 UUR. DE TOEGANG IS GRATIS.

Meer informatie: www.gemengdkoorboyl.nl

Noot voor de redactie:

Rechtenvrij fotomateriaal kunt u vinden op: www.gemengdkoorboyl.nl/pers.
Het programma vindt U op: www.gemengdkoorboyl.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Karel Bakx, PR commissaris, 0561-421620,
info@gemengdkoorboyl.nl.
Uiteraard stellen wij het op prijs als u ook aandacht wilt besteden aan de uitvoering middels een bericht
daarover via uw medium.

Het Gemengd Koor Boyl, opgericht in 1939, zingt een gevarieerd 4-stemmig repertoire. Het koor bestaat uit 40
enthousiaste zangers die iedere week met veel plezier repeteren en enkele malen per jaar een concert geven.
Leden komen uit de wijde omtrek van Boijl. Zoals zovele koren kan het koor nog steeds nieuwe leden /
zangers gebruiken. Repetities op maandagavond 20.00 uur in het Dorpshuis te Boijl.

