EEN ENTHOUSIAST, AMBITIEUS EN GEZELLIG KOOR IN APELDOORN!

WIJ ZINGEN:
VocalNUL55 is in 2015 van start gegaan met
als doelstelling samen te zingen, samen te
werken aan kwaliteit, ontwikkelen in (samen)
zang en presentatie. Als koor zijn we ambitieus
op muzikaal vlak waarbij ook een goede sfeer,
plezier en gezelligheid van groot belang is.

• Pop: zowel Engels- als
Nederlands- of anderstalig,
musical, ballads en medleys,
maar ook af en toe een
lekker stevig nummer;
• Verrassende bewerkingen

We zijn een gemengd koor van rond 20 personen en
we zingen 4 en 6-stemmig. Onze dirigent is Mark van
der Mierden; een enthousiaste en zeer professionele
vakman waar we veel van leren.

EEN GREEP UIT

ONS REPERTOIRE:

van herkenbare nummers;
• Met af en toe een eigen
(persoonlijke) bijdrage door
solo, kleine bezetting of duet.

Crying in the rain - Everly Brothers, Ordinary People - John
Legend, Mag ik dan bij jou - Claudia de Breij, Oceaan
- Racoon, Stay with me - Sam Smith, Take me to church Hozier, Viva la Vida - Coldplay en meer...

EEN ENTHOUSIAST, AMBITIEUS EN GEZELLIG KOOR IN APELDOORN!

INTERESSE?
We zijn nog op zoek naar versterking voor ons koor en dan met name de
mannenstemmen. Ben jij een muzikale man die ons koor wil komen versterken?
Je bent van harte welkom om een keer een repetitie bij te wonen!
We repeteren elke woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in Het Matenveld,
Rakkersveld 313 te Apeldoorn. Kom gerust een keer kijken en/of meezingen.
Leeftijd is niet van belang; iedereen die zich aangetrokken voelt tot onze muziek en
doelstelling is welkom. De leeftijd van de koorleden ligt nu tussen de 40 en 60 jaar. De
contributie is €25,00 per maand en eenmalig inschrijfgeld van €25,00.
Wil je een keertje komen kijken stuur dan een mailtje naar: vocalnul55@upcmail.nl
of gebruik ons contactformulier op de website om een afspraak te maken.

ALLE INFORMATIE KUN JE VINDEN OP ONZE WEBSITE: WWW.VOCALNUL55.NL
EN JE KUNT ONS VOLGEN OP FACEBOOK.
Sponsor van VocalNul55

Het bureau voor de starter, ZZP’er en MKB’er. Wij ontwerpen
logo’s en huisstijlen, realiseren complete websites en
webshops en allerhande uitingen zoals deze flyer.
Interesse? Neem contact op met Arnd-Jan Blok:
M. 06 - 46 46 03 32 - E. ajblok@echeloncreations.nl

