Cappella Bronckhorst is een gemengd koor dat bestaat
uit ongeveer 40 leden die voornamelijk uit de gemeente
Zutphen en Bronckhorst komen.
Het koor is in 1919 opgericht onder de naam ‘Zanglust’,
om vervolgens sinds 1984 onder de naam ‘Sanclust’
verder te gaan. In 2007 wordt ‘Sanclust’ omgedoopt tot
‘Cappella Bronckhorst’ om hiermee het regionale karakter van het koor aan te geven. De roots van het koor
liggen in Steenderen. Sinds oktober 2012 repeteert het
koor in de Dorpskerk in Vorden waar ook de meeste
concerten worden uitgevoerd.

Sinds 2004 repeteert het koor onder de bezielende leiding
van Hans de Wilde.
Twee eerdere dirigenten van het koor, Gijs Leenaars en
Klaas Stok, die beide een zekere bekendheid binnen de
klassieke koorwereld bereikt hebben, zijn hun carrière bij
ons koor begonnen!

Hans de Wilde, dirigent
Hans de Wilde heeft zijn opleiding gevolgd aan het Zwolse
conservatorium. Hij studeerde trompet (jazz) bij Jan Wessels, waarna hij als trompettist in vooraanstaande jazzformaties heeft gespeeld. Daarna studeerde hij koordirectie
bij Jos Vermunt en Jos Leusink. Hij volgde orkestdirectie bij
Tilo Lehmann, waarna hij ook lessen volgde bij o.a. Ed
Spanjaard. Hij is een bevlogen musicus die tijdens uitvoeringen het maximale uit de uitvoerenden weet te halen.

Doelstelling:
Het voor een breed publiek ten gehore brengen van
klassieke muziek, waarbij zowel muziek uit de Barok
gekozen wordt (o.a. Bach, Händel, Schütz, Schein), romantische werken (o.a. Brahms, Mendelsohn, Schubert,
20e

Reger), als modern klassieke,
eeuwse werken (o.a.
Poulenc, Britten, Elgar).
Binnen het koor wordt naar kwaliteit gestreefd, ‘Cappella Bronckhorst’ is een koor met ambitie, regelmatig
wordt de kwaliteit van de zangers getoetst. Ook moet
degene die toe wil treden tot ons koor een auditie doen.
Behalve a capella koormuziek voeren wij ook regelmatig
grote werken met solisten en ensembles uit. Uiteraard
worden er hoge eisen gesteld aan muzikale begeleiding
en solisten.
Een bijzonder concert onder leiding van Hans de Wilde
was de uitvoering van ‘The Armed Man’ van Karl
Jenkins, met een groot orkest en meer dan 150 zangers
onder wie de leden van Cappella Bronckhorst; het ‘Gloria’ van Francis Poulenc; de ‘Petite Messe Solennelle’
van Rossini en de ‘Missa Criolla’ van Ramirez.

Fondsenwerving:
Het uitvoeren van dergelijke grote werken met zowel orkestbegeleiding als met solisten kost geld. Om in de toekomst concerten te kunnen blijven geven heeft het koor
behoefte aan financiële ondersteuning. Door afnemende
subsidies wordt het steeds lastiger de begroting van een
concert rond te krijgen. Op verschillende manieren doet
ons koor aan fondsenwerving. Sponsoren worden benaderd; jaarlijks verkopen we op de kerstmarkt in Bronkhorst
de door koorleden gemaakte kerstversieringen en treden
we op in de kapel in Bronkhorst voorafgaand aan het
poppenspel van Dicken’s Christmas Carol. Ook zorgen we
al jaren op Kerstavond met onze kerstliederen voor de
juiste sfeer voor mensen met een verstandelijke beperking
bij Zozijn in Wilp. Toch zouden we nog steun kunnen gebruiken om het financieel haalbaar te maken de grotere
werken met ensemble en solisten te blijven uitvoeren.

Word donateur en help ons door jaarlijks een bedrag over te maken waarmee wij de kosten van de
concerten kunnen dekken. U bent al donateur voor € 25,- per jaar. Als tegenprestatie krijgt u 25%
korting op de toegangsprijs van onze concerten. Vertegenwoordigt u een bedrijf dan is de minimale
jaarlijkse bijdrage € 100,-. U krijgt van ons per concert 1 gratis toegangskaartje en een gratis advertentie in ons programmaboekje aangeboden.

Onderstaande strook kunt u invullen en inleveren bij één van onze koorleden of toesturen aan onze
penningmeester.
Ja, ik word donateur van Cappella Bronckhorst:
Naam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Straat: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Emailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jaarlijkse bijdrage (minimum € 25,-/ € 100,-): € …………………………………………………………………………………..
IBAN Rekeningnummer: ………………………………………………………………………….
0 ik betaal via automatische incasso
0 ik betaal nadat ik bericht heb gekregen van de penningmeester.
(aankruisen wat van toepassing is)
Rekeningno.: NL77 RABO 0361 1140 52 t.n.v. Cappella Bronckhorst
Voor vragen of het toesturen van uw aanmeldingsformulier kunt u contact opnemen met onze penningmeester.
Louise van Gisteren,
Vordensebinnenweg 52
7231 BE Warnsveld
E: louisevangisteren@gmail.com
M: 06 – 41 88 67 38

