	
  

ZANGMOMENT
Orfeo & Majnun is een voorstelling, gezongen in het Engels en het Arabisch,
die jonge talenten en professionals van over de Middellandse zee tot het
Noorden van Europa verenigt. Westerse en oosterse instrumenten vertellen u
de verhalen van twee liefdeskoppels, Layla en Majnun en Orpheus en
Eurydice.
Dit muziektheater wordt vervolledigd met een parcours en een parade. 30
Juni zullen meer dan 300 inwoners van Brussel hun creaties tonen, gelinkt
aan de mythes van het muziektheater. Deze voorstellingen worden
voorafgegaan door een parade die zal starten vanop de Grote Markt.
Wij nodigen je op 30 juni uit om samen met je koor of individueel mee te
komen zingen tijdens het parcours van Orfeo & Majnun! Naast het
muziektheaterstuk, de optocht en het parcours, organiseren wij een
gezamenlijk zangmoment! Iedereen is welkom te komen zingen, ongeacht het
niveau of stemtimbre. Op het programma staan drie koorwerken die
gecomponeerd zijn door Moneim Adwan, Howard Moody en Dick van der
Harst en we sluiten af met de Brusselse stadsmelodie van componist Peter
Spaepen.

	
  

Deelnemen?
Hebben jij en je koor zin om mee te zingen, maar heb je de eerste repetitie
gemist? Geen enkel probleem, inschrijven kan nog ! De eerstvolgende
repetitie vindt plaats op 23 juni van 10u tot 12u in de grote zaal van de Munt
en de generale vindt plaats op 30 juni om 12u in de ateliers van de Munt. Het
officiële grote, collectieve zangmoment vindt plaats op 30 juni om 17u op het
Muntplein, maar meer informatie hieromtrent volgt op de eerstvolgende
repetitie. Alle repetities alsook het optreden staan onder leiding van Peter
Spaepen.
Inschrijven kan door een mail te sturen naar: z.skotnicki@demunt.be of
orfeomajnun@demunt.be
Aarzel niet ons te contacteren indien u nog vragen heeft !
Dit zangmoment gebeurt in samenwerking met à coeur joie, Koor & stem en
Singing Brussels.

