Over de Melody Singers
Op 24 januari 1989 werden de Melody Singers Meppel opgericht: enkele enthousiaste zangers en zangeressen uit
Meppel waren van mening dat er wel behoefte bestond aan een algemeen gemengd koor met op het repertoire
zowel klassieke als lichte en moderne muziek. Momenteel telt het koor ongeveer 40 leden.
Het koor staat onder leiding van dirigent Ronald Kreuk. Ook pianobegeleiding ontbreekt niet tijdens repetities en
optredens. Op dit moment is deze taak weggelegd voor concertpianist Tjako van Schie.
Het repertoire van de Melody Singers beslaat geheel in lijn met de statuten een breed muzikaal spectrum, zoals:





Klassieke en lichtklassieke muziek
Filmmuziek
Musicalmuziek
Populaire muziek

Zowel Nederlandstalige als Engels- en Duitstalige muziek staat op dit moment op het repertoire van het koor.

Secretariaat:
Regina Brouwer
Pieter Aertsenstraat 2
7944 CJ Meppel
telefoon: 0522-240036
email: reginabrouwer@home.nl
Word lid!
Contributie: € 20,00 per maand.
De eerste twee repetities kunt u gratis bijwonen,
om te zien of het lidmaatschap iets voor u is.

Naast de wekelijkse repetities organiseert de feestcommissie jaarlijks een gezellige avond in mei/juni. De laatste
repetitie voor kerst wordt een speciale kerstavond georganiseerd met natuurlijk een hapje en een drankje. Het
nieuwe jaar wordt op de eerste repetitie in januari ingeluid met champagne waarmee het nieuwe muzikale jaar
feestelijk begint.
Voor het nageslacht zijn er cd- en videoregistraties gemaakt en worden er plakboeken bijgehouden van alle
activiteiten. Ook onze website bevat inmiddels veel materiaal en informatie voor zowel leden als niet-leden.
Het koor repeteert sinds januari 2010 in:




Word sterrenvriend!
Sterrenvrienden genieten vele gratis voordelen!
Al vanaf € 12 per jaar kunt u sterrenvriend worden!
Lees meer over ons sterrenvrienden-plan op onze site.

het gebouw Scola Vocalis (Oosterboerweg 11, 7943 KE Meppel) (zie foto)
elke dinsdagavond van 20.00-22.00 uur.

Bij ons staat hoog in het vaandel dat er met plezier gezongen wordt. Zingen is leuk en goed voor je gezondheid.
Iedereen is dan ook van harte welkom, maar mannen het meest!
Kom gerust eens op een dinsdagavond kijken tijdens één van de repetitieavonden!

Website:
www.melodysingersmeppel.nl

