
Muziekgebouw Eindhoven ligt op 
ongeveer 5 minuten lopen van het  
NS station. 

Onder het Muziekgebouw bevindt zich 
een grote parkeergarage. Uitrijkaarten 
hiervoor zijn bij het Muziekgebouw 
verkrijgbaar. Voor € 7,- (prijswijzigingen 
voorbehouden) staat uw auto de hele 
dag veilig onderdak. Een routekaartje 
krijgt u tegelijk met de deelnemerskaart 
toegestuurd.

Muziekgebouw Eindhoven
Heuvel 140  
5611 DK Eindhoven
T 040 - 244 20 20

Bij annulering tot drie weken vóór het 
concert zullen de deelnemerskosten 
worden gerestitueerd (minus € 2,50 
administratiekosten). De kosten van 
bestelde materialen vallen buiten de 
restitutieregeling. Bij annulering binnen 
drie weken vóór het concert wordt geen 
restitutie verleend.
Wij ontvangen uw aanmelding graag 
zo spoedig mogelijk retour, bij voorkeur 
vóór 1 maart 2018.

Stuur dit formulier in een 
gefrankeerde envelop naar:

Muziekgebouw Eindhoven 
t.a.v. Relinde Janssen
Postbus 930
5600 AX Eindhoven

muziekgebouweindhoven.nl

zo o9 sep 2018

Die Schöpfung van J. Haydn 
o.l.v. Martin van der Brugge

ZING MEE!



AANMELDINGSFORMULIER

Ik geef mij op als deelnemer aan het Meezingconcert 2018!

Naam         m/v

Straat en huisnummer

Postcode    Woonplaats

Telefoon     E-mail

Stemsoort (s.v.p. aankruisen):  O sopraan  O alt  O tenor O bas

Kosten 

Prijs per stuk  Aantal   Bedrag

Deelnemerskaart (incl. koffie/thee overdag)    € 25

Toegangskaart concert (voor publiek)    € 25(+ € 1,50)* 

Deelname extra oefendag   € 10

Piano uittreksel (Edition Peters EP 8998)    € 15

Oefen-cd (vocaal, per stemsoort)   € 14

Lunchpakket   € 6,50 

Vegetarisch (aangeven wat van toepassing is)   j / n

Eindtotaal     €

* Per concertticket wordt € 1,50 aan servicekosten berekend.

Betaling
  Ik verleen Muziekgebouw Eindhoven een machtiging voor eenmalige automatische  

 incasso van bovenvermelde kosten

IBAN rekeningnummer

Datum     

Handtekening

Repetitiedag en concert 
zondag 9 september 2018
U wordt vanaf 10.30 uur verwacht 
in Muziekgebouw Eindhoven. De 
repetitiedag duurt van 11.00 uur tot 
circa 17.00 uur, vanzelfsprekend met 
koffie- en lunchpauzes. Koffie en thee 
zijn tijdens de repetitiedag gratis. 
Voor de middagpauze kunt u zelf een 
lunchpakket meenemen of dat via het 
aanmeldingsformulier bestellen. Het 
concert begint om 19.00 uur. Voor een 
warme maaltijd tussen repetitie en 
concert kunt u terecht bij één van de 
vele restaurants in het centrum van 
Eindhoven. Een goede mogelijkheid is 
Meneer Frits, het grand café/restaurant 
van het Muziekgebouw. Vooraf 
reserveren is gewenst (T 040 265 56 10).

Kosten en aanmelding
Deelname aan het Meezingconcert kost 
€ 25,- (incl. koffie/thee overdag) 
Aanmelden kan alleen via het bijgaande 
aanmeldingsformulier. Uw aanmelding 
wordt verwerkt in volgorde van 
binnenkomst.

Publiek bij de uitvoering
Willen uw familie of vrienden uw 
zangprestaties komen beluisteren? 
Via het aanmeldingsformulier kunt 
u toegangskaarten à € 25,- voor 
het concert ’s avonds bestellen. 

De entreebewijzen zijn, zolang de 
voorraad strekt, ook verkrijgbaar bij het 
Ticketbureau van het Muziekgebouw of 
via www.muziekgebouweindhoven.nl

Versturen van uw bestelling
U kunt zich inschrijven tot uiterlijk 
dinsdag 4 september 2018.
U doet ons als organisatie echter een 
groot plezier als u uw aanmelding  
vóór 1 maart 2018 aan ons zou willen 
versturen. Puur uit praktische over-
wegingen. Na deze datum willen we alle 
inschrijvingen inventariseren en kan in 
één keer alle muziek besteld worden.
De eerste zending wordt eind maart 
verstuurd en vanaf begin april 2018 kunt 
u uw bestelling dan thuis verwachten.
Aanmelden kan uiteraard ook nog ná 
1 maart 2018 maar dan kan het wat 
langer duren voordat u uw bestelling  
in huis heeft.

Meer informatie
Muziekgebouw Eindhoven
Relinde Janssen
T 040 265 56 69 (dinsdagen)
meezing@muziekgebouweindhoven.nl

Eindhovense Koren Federatie
Michel Wenting
T 06 51 00 52 27
mmwenting@hotmail.com

Repetitiedag en concert 
zondag 9 september 2018
Schrijf u nu in!

ZING MEE!

Traditiegetrouw organiseren 
Muziekgebouw Eindhoven en de 
Eindhovense Koren Federatie ook dit 
seizoen weer een meezingconcert. 
Op zondag 9 september 2018 staan  
de mooiste delen uit Die Schöpfung  
van Joseph Haydn op het programma.
De artistieke leiding is opnieuw in 
handen van dirigent Martin van  
der Brugge.

‘Ik wil iets schrijven dat mijn naam in 
de wereld eeuwige roem zal bezorgen,’ 
schijnt Haydn te hebben gezegd toen hij 
er aan begon. Maar méér nog was het 
zijn wens als diepgelovig man hulde te 
brengen aan zijn Schepper. ‘Ik knielde 
elke dag neer en bad God mij kracht te 
geven. Nooit was ik zo devoot als toen ik 
Die Schöpfung componeerde.’ 
Drie jaar werkte Haydn er aan; het 
werd zijn meesterwerk. Teksten uit het 
Bijbelboek Genesis werden aangevuld 
met fragmenten uit het grandioze 
Paradise Lost van John Milton. Als 
reactie op de eerste uitvoering in 1798 in 
Wenen schreef een criticus: ‘Drie dagen 
zijn nu voorbij sinds deze betoverende 
avond en nog steeds klinkt de muziek in 
mijn oren en mijn hart...’ 

De Meezingdag staat helemaal in het 
teken van het werk van Haydn. Overdag 
wordt er serieus geoefend en beleeft  
u hoe de muziek groeit en steeds mooier 
wordt en ’s avonds is de uitvoering 
tijdens een openbaar concert in de  
Grote Zaal in Muziekgebouw Frits  
Philips Eindhoven.
U hoeft echt niet over een jarenlange 
koorervaring te beschikken. Plezier in 
het zingen en liefde voor de koormuziek 
staan voorop. 

PROGRAMMA

Voorbereiding
Vooraf kunt u, alleen of met anderen, 
thuis al heel wat oefenwerk verrichten 
met de bladmuziek of de speciale 
vocale oefen-cd. Met behulp van deze 
oefen-cd kunt u uw eigen stempartij 
instuderen met op de achtergrond de 
andere partijen. Op deze manier kunt 
u zich optimaal voorbereiden op het 
Meezingconcert. 

Bladmuziek
Beschikt u niet over eigen muziek, 
dan kunt u de bladmuziek via het 
aanmeldingsformulier bestellen.

Extra oefendag zondag 3 juni 2018
Op zondag 3 juni 2018 wordt voor be-
langstellenden een extra oefendag geor-
ganiseerd. U neemt onder leiding van de 
dirigent de koordelen van het werk door. 
De oefendag zal plaatsvinden in een van 
de zalen van het Muziekgebouw. Op het 
aanmeldingsformulier kunt u aangeven 
of u van deze extra oefenmogelijkheid 
gebruikt wilt maken.  
De extra oefendag zal alleen plaats-
vinden bij voldoende aanmeldingen. De 
kosten voor deelname aan deze extra 
oefendag bedragen € 10,-. 
Nadere informatie ontvangt u bij de  
toezending van de deelnemerskaarten.


