TOONAANGEVEND

Afgelopen juni was het 50 jaar geleden dat het vocaal ensemble De Twente Zangers uit
Rijssen is opgericht. Het ensemble bestaat momenteel uit 14 mannen en staat onder
leiding van de onlangs aangetrokken dirigent Mathijs Kraan.
In deze lange periode heeft het ensemble zich zeer verdienstelijk gemaakt, vele concerten zijn
gegeven in binnen- en buitenland en hebben diverse buitenlandse concertreizen gemaakt. Ook
hebben de mannen meerdere LP’s en CD’s uitgebracht.
De laatste jaren hebben De Twente Zangers een vooraanstaande plaats verworven in de
Nederlandse Mannenkoorwereld. De bijzondere klank, gekoppeld aan een uiteenlopend
repertoire en verrassende muziekkeuze maakt dat het ensemble een graag geziene gast is op
nationale en internationale concoursen en festivals.
Een absoluut muzikaal hoogtepunt was tijdens het Nationaal Mannenkoor Concours van het
Koninklijk Nederlands Zangersverbond op 26 april 2014 in Zwolle. Daar werden de mannen
Nederlands Kampioen in de B-categorie met een lovend rapport van de internationale jury.
Een prestatie waar we bijzonder trots op zijn.

an d so it goe s
Waar we ook bijzonder trots op zijn is onze nieuwe CD “and so it goes” die tijdens het
jubileumconcert is gepresenteerd. Op de CD hebben we geprobeerd een zo breed mogelijk
scala van de mannenkoormuziek op te nemen met medewerking van concertpianist Gezinus
Veldman en het bekende trompetduo Arjan en Edith Post.
De CD is te bestellen via onze site: www.twentezangers.nl

Om u een indruk te geven wie de Twente Zangers zijn hebben wij naast de CD ook een vijftal
clips opgenomen. Wij nodigen u graag uit deze opnames te bekijken en te beluisteren. Via de
website www.twentezangers.nl kunt o.a. kennismaken met onze versie van o.a. Hello Mary Lou
en When I’m Sixty Four van The Beatles.
Mocht u meer willen weten over ons of ons willen boeken, dan kunt u kontakt opnemen met
secretaris Jan Willem Baan via secretaris@twentezangers.nl
Wij komen graag naar u toe.
Met een vriendelijke muzikale groet,
Namens het vocaal ensemble De Twente Zangers,
André Rozendom, voorzitter

