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zing mee! 
Traditiegetrouw organiseren Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven en de 
Eindhovense Koren Federatie ook dit seizoen weer een meezingconcert. 
Op zondag 10 september 2017 staat het Requiem van W.A. Mozart op het 
programma. De artistieke leiding is opnieuw in handen van dirigent  
Martin van der Brugge.
 
September 1791. De 35-jarige Mozart krijgt een wat enge man aan de deur, die dan ook nog een 
requiem bestelt. Hij komt namens iemand die onbekend wil blijven maar: ‘We betalen u in klinkende 
munt’. Goed, zegt Mozart. En gaat aan de slag.
Tijdens het werk wordt hij ziek, en sterft terwijl het requiem pas halverwege is.
Wat nu? De opdracht was aangenomen, Mozarts weduwe heeft het geld nodig. Een collega wordt 
gevraagd het te voltooien, en nog één en nog één. Overigens is nog steeds niet 100% zeker waar 
Mozart eindigde en zijn postume helpers begonnen. 
Intussen is het wél een van Mozarts grootste meesterwerken, hoe duister ook.
Je componeert een requiem en sterft dan zelf. Schreef Mozart het voor zichzelf? En was die enge 
bezoeker een bode van de dood? Welnee. Die man kwam namens een zekere graaf Walsegg, die 
de bizarre hobby had werk van een ander uit te voeren onder zijn eigen naam. Dit requiem moest 
worden uitgevoerd ter nagedachtenis van zijn jong gestorven vrouw. 
En zo geschiedde. Werd getekend Walsegg… 

De Meezingdag staat helemaal in het teken van het werk van Mozart. 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 blad-
muziek 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
Er wordt voor dit meezingconcert GEEN extra 
 oefendag georganiseerd. 

Repetitiedag en concert
zondag 10 september 2017
U wordt vanaf 10.30 uur verwacht in Muziek-
gebouw 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 middag-
pauze 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 mogelijk-
heid 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 aanmeldings-
formulier kunt u toegangskaarten à € 25 voor 
het concert ’s avonds bestellen. De entree-
bewijzen zijn, zolang de voorraad strekt, ook 
verkrijgbaar bij het Ticketbureau van het Muziek-
gebouw of via www.muziekgebouweindhoven.nl.

Versturen van uw bestelling
U doet ons als organisatie een groot plezier  
als u uw aanmelding vóór 1 maart 2017 aan 
ons zou willen versturen. Puur uit praktische 
overwegingen. 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 2017 kunt u uw bestelling dan thuis 
 verwachten. Aanmelden kan uiteraard ook nog 
ná 1 maart 2017 maar dan kan het wat langer 
duren voordat u uw bestelling in huis heeft.

Meer informatie
Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven
Relinde Janssen
T 040.265 56 69 (dinsdagen)
meezing@muziekgebouweindhoven.nl

Eindhovense Koren Federatie
Cor Jacobs
T 040.212 83 65
c.jacobs25@chello.nl



Betaling
IK VERLEEN MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN EEN MACHTIGING VOOR EENMALIGE 

AUTOMATISCHE  INCASSO VAN BOVENVERMELDE KOSTEN

IBAN REKENINGNUMMER

DATUM  HANDTEKENING

Kosten  PRIJS PER STUK  AANTAL  BEDRAG 

DEELNEMERSKAART  € 25,00   X €
(INCL. KOFFIE/THEE OVERDAG)

TOEGANGSKAART CONCERT  € 25,00  + 1,50 *  X €
(VOOR PUBLIEK)

KLAVIERUITTREKSEL    € 8,50   X €
(EDITION PETERS, EP11036)

OEFEN-CD (VOCAAL, PER STEMSOORT € 13,00   X €
EDITION PETERS)

LUNCHPAKKET € 6,50   X €
VEGETARISCH    JA     NEE  

Eindtotaal      €

* per concertticket wordt € 1,50 aan servicekosten berekend

Ik geef mij op als deelnemer aan het Meezingconcert 2017!

NAAM      M/V

ADRES

POSTCODE  WOONPLAATS

TELEFOON E-MAIL

Stemsoort    SOPRAAN      ALT       TENOR       BAS      (S.V.P. AANKRUISEN)

aanmeldingsformulier



aanmeldingsformulier
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 2017.

STUUR DIT FORMULIER IN EEN GEFRANKEERDE ENVELOP NAAR:

MUZIEKGEBOUW FRITS PHILIPS EINDHOVEN

TAV RELINDE JANSSEN

POSTBUS 930

5600 AX EINDHOVEN



info 
Route
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 Muziek-
gebouw verkrijgbaar. Voor € 6 (prijswijzigingen voorbehouden) staat uw auto de hele dag veilig 
 onderdak. Een routekaartje krijgt u tegelijk met de deelnemerskaart toegestuurd.
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