Nieuwsbrief
April 2007
Onder Uw
aandacht…
Op zaterdag 21 april
2007 zullen we ons
jaarlijks concert
uitvoeren. De titel van
het concert luidt
“Swing Close goes
Latin” en zal worden
ondersteund door een
Zuid-Amerikaanse
band. Daarnaast zal
Guido de Wijs een
aandeel hebben in de
voorstelling.
Datum: 21 april 2007
Locatie: aula van
het Meridiaan
College, ‘t Hooghe
Landt,
Trompetstraat 1
Amersfoort
Aanvang 20.00 uur
Entree:
Volwassenen:
€9,- voorverkoop
€10,- aan de kassa
Kinderen tot 12 jr.
€4,50 voorverkoop
€5,- aan de kassa

Life! www.swingclose.nl
De laatste maanden is de PR commissie vreselijk
Druk geweest om de vernieuwde web-site op te
tuigen. En het resultaat mag er zijn! Een geheel
nieuwe look en indeling en ook aan de inhoud is
flink gesleuteld. Er is een overzicht van alle optredens uit het verleden tot het Vocal Group
Festival in Delft in 2000, een overzicht van de
nieuwsbrieven en een archief met de daarin verschenen artikelen. Daarnaast zijn nieuwe functies
ingebouwd zoals een ledengedeelte waar alle
oefenmuziek, alle regie stukken, het repetitieschema en zelfs het barrooster wordt aangeboden.
Natuurlijk is dit alles niet mogelijk zonder de inspanning van een aantal van onze leden. Daarin
moet Boudewijn absoluut als eerste genoemd worden. Hij heeft het ontwerp, de lay-out en de
technische kant van de site volledig gerealiseerd. Daarnaast zijn er vele stukken aangeleverd door
diverse leden welke de site inhoud gegeven hebben. Namens de PR commissie, allemaal vreselijk
bedankt, het resultaat mag er zijn.
Bas.

Swing Close goes LATIN!
Een avondvullende voorstelling van Close Harmony groep “Swing Close”,
vol zang, muziek en dans. Met medewerking van Guido de Wijs en viermanformatie Proyecto 3.
Swing Close neemt u mee op een muzikale reis door Noord- en
Zuid Amerika. We starten op Broadway (Lullaby of Broadway)
en voeren u langs Middle Earth (“May it Be” uit “Lord of the
Rings”) en de Miami Sound Machine, via de Caribische Zee
(“Under the Sea” uit “De kleine zeemeermin”) naar Mexico
(La Cucaracha) waar ons Latijns Amerikaans avontuur start.
We zullen de Nederlandse Antillen aandoen, Suriname,
Colombia, Peru, Bolivia, Chili en Argentinië bezoeken en
eindigen onze reis in Brazilië (Brasil). Op onze reis worden we vergezeld door
verhalenverteller Guido de Wijs en zullen enkele dansers de lokale tradities uitbeelden.
Al met al, een fantastische muzikale reis en zeker de moeite waard om mee te maken.
Speciaal voor dit concert is een samenwerking aangegaan met een LatijnsAmerikaans kwartet “Proyecto 3”. Naast de zang wordt er bij Swing Close ook veel
aandacht besteed aan regie/choreografie en aankleding. Dit resulteert dan ook in een
gevarieerd en geïnspireerd optreden.

COLOFOON

Kijk bij de rubriek “Onder uw Aandacht” voor meer informatie over
dit concert!
De Concert Commissie

Nieuw Bestuur Swing Close
In de algemene leden vergadering van februari dit jaar zijn twee nieuwe bestuursleden verkozen.
Gert Manhoudt gaf na jaren van vertegenwoordiging van de muziek commissie het stokje door aan
Boudewijn van Langerak. Boudewijn zal naast vertegenwoordiging van de muziek- en regiecommissie ook een belangrijke rol gaan spelen in de coördinatie van concerten.
Femmy Veen gaf na een jaar het secretariaat door aan Sara Theissen. Beide zijn reeds volledig in
het bestuur opgenomen en met het nodige werk opgezadelt. Wij wensen beide een leuke en vooral
uitdagende tijd aan binnen ons bestuur.
Bestuur Swing Close
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Heb je een leuk
artikeltje voor de
nieuwsbrief? Kopij kun
je sturen naar:
Info@SwingClose.nl
onder vermelding van
“kopij Nieuwsbrief”.

Vocal Group Swing Close brengt een nieuwsbrief uit per e-mail. Deze heeft geen vaste frequentie, maar wordt ingezet als er iets
te melden is. Als je je wilt aanmelden voor de nieuwsbrief kun je op onze website www.SwingClose.nl je e-mail adres opgeven.

