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@ met Opera per Tutti! de zomer in!
We wensen alle trouwe Opera per Tutti fans een heerlijke zomer toe
Met dank aan alle talentvolle zangers, pianisten, medewerkers, vrijwilligers sluiten wij
een zeer inspirerende eerste seizoen Opera per Tutti in de Boekmanzaal af.
Kijk en geniet de hele zomer van Opera per Tutti, zó is opera leuk voor iedereen!
Link: promofilmpje OpT
Nieuwsbrief:
We kijken dankbaar terug op een zeer geslaagd eerste seizoen van ons nieuwe
programma met Opera per Tutti vanuit de Boekmanzaal in het Muziektheater in
Amsterdam. Een keur van talentvolle jonge en bekende zangers, collegae van het koor
van de DNO onder de bezielende begeleiding van onze trouwe pianisten maakten onze
operafragmenten nog leuker en opwindender dan ooit tevoren
De programmering was ‘opgepimt’ met Opera-Actueel fragmenten en met bekende
koorstukken waarbij iedereen gemakkelijk kon meezingen tijdens de Karaopera. En de
inmiddels legendarische Cross-Opera fragmenten: aria’s of duetten die op onverwachte
manier een link kregen naar eigentijdse muziek, maar met precies dezelfde tekstuele
inhoud. Dat is echt een vernieuwing in de hedendaagse beleving van opera!
Dat alles werd prachtig ‘omlijst’ met sfeerbeelden die speciaal door Fons Bruijs bij
iedere opera getekend waren en groots geprojecteerd werden boven en achter de
gezongen scènes. Deze vernieuwende toevoeging zorgde voor een extra sprankeling die
Opera per Tutti uniek maakt!
Natuurlijk zijn we hier trots op en daarom gaan we daar met vol enthousiasme mee door.
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor een aantal jubilea concerten en
bovendien een jubileumboek vanwege ons 10-jarig bestaan dit najaar. Uiteraard zullen
we u daarvan tijdig op de hoogte stellen in onze volgende nieuwsbrief.
Voor nu wensen wij alle trouwe Opera per Tutti fans een heerlijke zomer toe.
Kijk en geniet de hele zomer van Opera per Tutti; zó is opera leuk, voor iedereen!

