Opening

50 jaar Euphonion Singers
het basiliekconcert

Bless the Lord
Welcome
Niet alleen

Welkom bij dit concert.

Hopefull abiding

De Euphonion Singers zijn in 1971 in Wilsum ontstaan en bestaan
dus meer dan 50 jaar. Vele enerverende en roemruchte jaren zijn
gepasseerd, met veel uiteenlopende hoogtepunten.

Bridge over troubled water

solist: Gerben Beens

solisten: Eline van der Woude, Ewoud Benschop

Last mourning star
Mansion builder

Tijdens de afgelopen coronaperiode heeft het koor niet veel van
zich kunnen laten horen. Velen zullen misschien benieuwd zijn of
de Euphonion Singers nog steeds in staat zijn hun veelzijdigheid en
kwaliteit in praktijk te brengen.
Dat hopen we tijdens dit concert waar te maken. Natuurlijk slechts
voor een deel, want dit concert vindt plaats in een ruimte met
behoorlijk veel galm. Dus wat u te horen en te zien krijgt is alleen
het stukje van het brede ES-repertoire dat daarvoor geschikt is. (De
rest bewaren we voor andere gelegenheden.)
Ook zullen we andere nummers ten gehore brengen dan die we
tijdens het vorige “Concerto Basilica” in 2016 al brachten en die op
DVD zijn uitgekomen.
Een flink aandeel van het programma bestaat uit nummers die
geheel nieuw zijn en die tijdens dit concert voor de eerste keer
uitgevoerd worden. Daarnaast brengen we deze avond een aantal
nummers speciaal uit het verre verleden, en ook van de
zanggroepen die in de loop van de jaren uit de boezem van de
Euphonion Singers zijn ontstaan.

Love of my life

solistengroep

Never sing the blues again

solist: Irah Boeve

His spirit is here

solisten: Marjan Jonkman, Eline van der Woude

Don’t give it up

solisten: Jeannette Stam, Wim Vliek

Go down Moses
A new world coming

solist: Danielle Luijten

Something
Vleugels

solist: Gerben Beens, sax: Ellen Diender

Ave Verum
X-odus
Sound of silence

solist: Gerben Beens

Bound to stay

solistengroep

Sing the blues + Welcome

solist: Irah Boeve

I won’t forget

solisten: Danielle Luijten en Dick van Zandwijk

Peace in the valley

solisten: Irah Boeve, Christoffel Reumer

The storm is over

solist Hennie van Beek

A little bit of paradise

diverse

