PERSBERICHT
Op zondagmiddag 6 november a.s. vindt er in Hoorn een uniek concert plaats.
In de Othellozaal van Schouwburg en Congrescentrum Het Park aan de Westerdijk 4 te
Hoorn, treden die middag 2 wel zeer uiteenlopende koren op:

S h a n t y m e n K a a p H o o r n en

Byzantijns Koor Indrik

Shantymen Kaap Hoorn is een 28 man + 1 vrouw tellend koor uit Hoorn en zingt shanties en
maritieme folk.
Shantymen Kaap Hoorn bestaat sinds 1995 en de muzikale leiding is in handen van James
Zwaag.
Instrumentale begeleiding wordt verzorgt door een combo. Dit combo bestaat uit
muzikanten die diverse instrumenten bespelen.
De Shantymen Kaap Hoorn onderscheiden zich door te zingen in 5 talen, namelijk:
Nederlands, Engels, Frans, Zweeds en Russisch.
De lat bij Shantymen Kaap Hoorn ligt hoog. Het is hun doel om een muzikaal zo goed
mogelijk product 'neer te zetten'. Het resultaat is dat de Shantymen Kaap Hoorn tot de
betere Shantykoren van Nederland behoren!
Het Byzantijns Koor Indrik, dat eind 2004 is opgericht, is een gemengd koor dat zich toelegt
op de vertolking van de gezangen van de Byzantijnse ritus volgens de traditie van de
Oosters-orthodoxe kerken.
Daarnaast zingen zij ook volksliederen uit o.a. Rusland en Oekraïne.
Door de sopranen, alten, tenoren en bassen wordt 4 tot 8-stemmig gezongen.
De muzikale leiding is sinds 2008 in handen van de Russische dirigent Sergé Latychev.
Het concert wordt voor de pauze afgesloten met een samenzang van beide koren,
uitgevoerd wordt dan ‘Oud Amsterdam’.
Als grande finale zingen de koren samen 2 Russische nummers: ‘Ispola’ en ‘Wedjer Na
Redje’.
Kaarten voor dit unieke duo-concert zijn verkrijgbaar via de websites: www.indrik.nl en
www.kaaphoorn.nl. De entreeprijs bedraagt € 10,00 en de aanvang is 14.30 uur.
Op 6 november kunt u ook nog kaarten aan de zaal bestellen, indien voorradig.
Zaal open om 14.00 uur.

