ZOMER

2017

30 JUNI

REIS DOOR DE NACHT

BELEEF DE MIDZOMERNACHT OP EEN BIJZONDERE PLAATS
Een muzikale zomeravond belevenis op een unieke plek.
Ons monumentale Begraafpark herbergt scheppingen van
kunstenaar Piet Gerrits en koestert eeuwenoude en mooi
uitgegroeide bomen in een bijna on-Nederlands parklandschap. Met muziek en verhalen wordt de midzomer van
een buitengewoon feeëriek kader voorzien. In deze avond
en nacht vormt het park het decor van een eenmalige
muzikale reis, die de bezoekers meevoert uit de geestdrift
van de zomer naar een sfeer van verstilling en inkeer.
Terwijl het laatste zonlicht langzaam verdwijnt, en onder
het geboomte de schemering invalt, worden op verschillende plaatsen in dit buitengewone decor korte muzikale
presentaties geboden. Kleine vocale en instrumentale
ensembles treden op met een speciaal voor deze nocturne
samengesteld programma rond het thema van de zonnewende: een tocht naar vervoering en verstilling. Muziek
van Mendelssohn, Reger en Rachmaninov, naast Desprez,
Lassus en Arbeau, en natuurlijk Engelse romantische
partsongs van Holst, Sullivan, Stanford en Elgar. En nog
veel meer... Bezoekers worden verwelkomd in de sfeervolle Piet Gerritszaal met een kop koffie of thee en een
kleine versnapering. Vervolgens wordt het publiek in
kleine groepen door een gids van de ene locatie naar de
andere geleid, zodat u op tijd bij elke presentatie arriveert
en geen onderdeel mist. Aan het einde komen alle musici
bij elkaar voor een gezongen epiloog. De Reis door de
nacht is een eenmalig evenement voor een beperkt
aantal bezoekers. Dat gaat u toch niet missen? Wilt u op
vrijdag 30 juni er bij zijn? Bestel dan snel uw kaartjes op
de website van Projectkoor Gelderland, want op = op.
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Zoals u misschien al heeft gezien hebben wij sinds
kort een nieuwe huisstijl. Dat betekent dat wij naast
een nieuw logo ook een nieuwe brochure hebben en
nieuwe website. Onze nieuwe brochure kunt u online
bekijken op onze site.
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Sinds vorige week beschikken wij over een vijftal bijen kasten. Bijen zijn van groot belang voor de bestuiving van onze
gewassen. Zoals u allen weet gaat het slecht met de bijen. Door monocultures krijgen bijen te eenzijdige voeding waardoor de vitaliteit van de volken achteruit gaat. Daarnaast hebben insecticiden en klimaatverandering grote invloed op de
bijenstand. Wij willen als begraafplaatshouder bijdragen aan een betere biodiversiteit en de instandhouding van de bijen
krijgen. En wij krijgen er een mooi bloeiende begraafplaats voor terug. De kasten staan links van de hemelvaartkoepel op
een rustige< zonnige plek te midden van de heideplanten.

