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Jubileumconcert Euterpe
In de reeks Chaamerconcerten deze maand het jubileumconcert van de
gemengde zangvereniging Euterpe. Euterpe viert dit jaar haar 60-jarig bestaan
met een uitvoering van een groot gedeelte van de opera Orpheus van de Duitse
componist Christoph Willibald Gluck (1714-1787).
Euterpe heeft zich daartoe verzekerd van de medewerking van een drietal
zangsolisten: Noël Casteleyn, bariton, in de rol van de vermaarde Griekse zanger
Orpheus, Kazue Goto, sopraan, als zijn geliefde Euridice en Nancy VerschuurenAckens, sopraan, die de rol van de liefdesgod Amor vertolkt. Een instrumentaal
ensemble dat is samengesteld uit strijkkwartet, harp en piano verzorgt de
begeleiding. Het geheel staat onder leiding van Piet van den Boomen.

Wat ging er aan het opera-verhaal vooraf?
Wanneer Orpheus zijn gezang liet horen, kon niemand de goddelijke macht ervan
weerstaan, niet de mensen, niet de dieren, zelfs niet…de goden. Hij kon zijn
geluk niet op toen hij de nymf Euridice trouwde. Helaas was dat van korte duur:
al spoedig zou Euridice ten gevolge van een slangebeet sterven. Orpheus was
ontroostbaar; hij kon zich geen leven zonder zijn geliefde Euridice voorstellen.
En dan gebeurt er iets ongelooflijks!
Wat?……Dát kunt u komen beluisteren op zaterdagavond 17 november in de
Ledevaertkerk te Chaam. Het begint om 20.00 uur.
De toegang is vrij. Er is een collecte aan de uitgang ter dekking van de kosten.
Presentatie.
Op 6 november geeft Piet van den Boomen, de dirigent van Euterpe, voor de
tweede keer een presentatie in beeld en geluid over Gluck en het verhaal
vanOrpheus ter voorbereiding op het concert.
De eerste keer was het enthousiasme van de toehoorders zo groot dat besloten
is tot een tweede presentatie. Mis het niet!
De presentatie wordt eveneens gehouden in de Ledevaertkerk en begint om
20.00 uur. U bent van harte welkom. De toegang is vrij.

