Lach, leef, geniet
en ZING !!

Hét Barbershop Showkoor
WHALE CITY SOUND
is op zoek naar enthousiaste mannen die
vol liefde voor muziek willen zingen !!

Barbershop Showkoor
Sound

Whale City

Zingen in een Barbershop Showkoor. Kortom wij zijn op
zoek naar jou. Beter nog, wij zijn ook op zoek naar de
artiest ín jou. Heb je feitelijk altijd al willen zingen in een
koor maar nog nooit echt de stap durven zetten, dan is dit
JE KANS!!!
Deze kans gaan wij je bieden. Vanaf 25 september 2019
starten wij opnieuw met een gratis splinternieuwe

Learn2Sing cursus
Zes weken achtereenvolgend nodigen wij je op
woensdagavond uit om samen met ons én onder
begeleiding van onze professionele en bevlogen dirigent
Chiel van Tok, kennis te maken met Barbershop-singing.
Barberhop-singing is een genre muziek waarbij in a
capella-vorm (dus zonder enige instrumentale begeleiding)
wordt gezongen in vier verschillende stemsoorten. Bass,
Baritone, Lead en Tenor, waarbij Bass de laagste
stemsoort is en Tenor de allerhoogste. Na een kleine
stemtest bepaalt onze dirigent welke stemsoort het beste
bij je past.
Gedurende zes weken word je persoonlijk bijgestaan door
een buddy, (een zanger vanuit ons koor) die je zal
begeleiden, je duidelijk maakt wat je gaat instuderen en
hoe je dat kunt doen en bovenal alle vragen die je hebt kan
beantwoorden. Dit allemaal op een niveau en tempo dat bij
je past. De drempel waar je je vooraf wellicht zorgen over
maakt is er dus in z’n geheel niet én mocht je die al ervaren
dan nemen we die voor je weg.
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Ons doel is om in de allereerste plaats jouw liefde voor
muziek (als dat al kan) te vergroten maar ook om je te laten
ervaren hoe geweldig het is als je in ons koor staat te
zingen en kippenvel krijgt wanneer de tonen die wij met
elkaar zingen bij elkaar komen tot één harmonieus geheel.
Die ervaring is werkelijk grandioos. Nog een doel dat we
hebben is om het aanwezige publiek bij onze regelmatige
optredens in vervoering te kunnen brengen door onze
performance en hen met oog, oor en hart te entertainen.
Ook dit is fantastisch om zelf te beleven.

Verder zal je ervaren dat je na aanmelding voor de cursus
wordt ontvangen door een grote groep mannen die als
vriendengroep het Barbershop zingen met elkaar hebben
omarmd. Die vrienden krijg je er, door bij ons te komen
zingen, in één klap allemaal bij.
Samen hebben we dan ook veel plezier en houdt het zingen
ons allemaal jong en gezond.

Barbershop Showkoor

Whale City Sound

Ons repertoire is van alle dag en zo zingen wij nummers
van Sting, Billy Joel, The Beatles, Elvis Presley, Frank
Sinatra etc.. Uiteraard zijn er ook speciale Barbershop
arrangementen die vaak geschreven zijn in de Barbershopstijl maar weer zijn afgeleid van andere bekende songs.
Daarnaast zijn er ook songs die vergezeld worden van een
stukje choreografie waardoor het voor het publiek ook
levendig blijft om naar ons koor te kijken.
Aanmelden voor de cursus LEARN2SING kan via onze
website: www.whalecitysound.nl
Onder het kopje “contact” vind je de mogelijkheid om een
bericht te plaatsen. Zodra je je aanmeldt krijg je bericht van
ons met nadere informatie over de plaats en
aanvangstijden met betrekking tot deze cursus.
Spontaan langskomen bij een repetitie om de sfeer te
proeven mag natuurlijk altijd. Je bent van harte welkom!!

Wij repeteren iedere woensdagavond van 19.45
tot 22.15 uur in de Kooger Vermaning,
Lagendijk 34 te Koog aan de Zaan.
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