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ENSEMBLE CORONA wenst jullie een goede vaart in 2016!

Voordekunst.nl crowdfundingsactie van start gegaan
Voor het spannende project ¡VENGA AVENTURERO! (Kom,
avonturier!) dat Ensemble Corona en Larynx samen ondernemen
hebben zowel het VSB-fonds als de J.C. Ruigrok Stichting
projectsubsidie toegezegd. Daar zijn we enorm blij mee!
Jammergenoeg hebben twee andere fondsen een aanvraag niet
gehonoreerd. Daarom is dit project op een onverwachte manier óók spannend geworden: hoe
krijgen we nu de begroting zonder kleerscheuren rond? Gelukkig bestaat er zoiets als
Voordekunst.nl, waar we een crowdfundingsactie zijn gestart, hier te vinden
Als je Ensemble Corona en Larynx een warm hart toedraagt nodigen we je uit om op een andere
manier deel te nemen in het avontuur dat ¡Venga Avonturero! is: door een persoonlijke gift, waar
ook iets tegenover staat. Maar het allerleukst vinden we als je komt luisteren bij de concerten.

¡VENGA, AVENTURERO!
Heerlijk programma met Spaanse renaissancemuziek en meer, samen met
het steengoede vocaal ensemble Larynx. Zie de Agenda en de toelichting.
¡Kom, avonturier! koop kaarten (of reserveer) via deze link.
Concertdata:
- za 16 jan. 20:15u – Haarlem (Luth. Kerk, Witte Herenstraat 22)
- zo 17 jan. 15:15u – Amsterdam (Engelse Kerk op het Begijnhof)
- za 23 jan. 20:15u – Kerkje Valkkoog (Valkkogerweg 39)
Valeria Mignaco – sopraan, Heleen Gerretsen – blokfluit en cornetto,
Margo Fontijne – viola da gamba en vedel, mmv Alfonso Marín – luit
Vocaal Ensemble Larynx o.l.v. Martine des Tombe

Interview Historisch Nieuwsblad
"Naar een concertzaal gaan, een kaartje
kopen, op een stoel gaan zitten en een
paar uur luisteren naar een concert - daar
zouden middeleeuwers niets van
begrijpen. De muzikanten van Ensemble
Corona vertellen over de magie van oude
muziek, hoe men muziek vroeger
beleefde en het belang van een
authentieke uitvoering. 'Het is het
belangrijkste dat de muziek binnenkomt
bij de luisteraars.’”
Bas Roetman heeft ons geïnterviewd voorde digitale uitgave van het Historisch Nieuwsblad en dat
werd niet alleen een aangename ochtend in Café Amstelhoeck, maar hij heeft er ook een heel leuk
verhaal van gemaakt. Eind december is het online gekomen, lees dit interview terug op de website
van het Historisch Nieuwsblad. Veel leesplezier!

Video's al gezien?
Vorige Nieuwsbrief las je het al: op onze website staan sinds het
najaar vier video's met muziekvoorbeelden uit The French
Connection.
Als je even tijd hebt, kijk en luister naar onze filmpjes, opgenomen
in de mooie Nieuwendammerkerk. (Videowerk: Valérie Granberg)

Jeroen Bosch - jaar 2016
Concert i.s.m. Capella Ducis o.l.v. Frans van de Loo
Bij de recente jaarwisseling is met veel bombarie het Jeroen Bosch-jaar gelanceerd, het 500e
sterfjaar van de beroemde schilder Jeroen Bosch.
Samen met de Capella Ducis, oudemuziek-koor uit Den
Bosch, kunnen wij in het voorjaar in Jeroens vaderstad een
echt Bosch-programma maken zoals Corona dat graag doet.
Kom ook luisteren, zaterdagavond 2 april 2016,
Zwanenbroedershuis, Hinthamerstraat 94 in Den Bosch, en
wacht niet te lang want er is slechts beperkt plaats in de
historische zaal.
(Zie de vorige Nieuwsbrief voor achtergronden, en raadpleeg voor actuele info steeds onze Agenda)

Tot volgende keer, ENSEMBLE CORONA

