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NOG EEN PAAR DAGEN 
De laatste reguliere repetitie is achter de rug, donderdag wordt het podium in de 
Grote Kerk opgebouwd, vrijdag komen orkest en solisten naar Edam voor de generale 
repetitie, zaterdag worden de stoelen klaar gezet zodat u zondag voluit kunt genieten 
van het schitterende Weihnachtsoratorium. De laatste foutjes zijn weggevijld, de 
timing is tot op de nanoseconde afgesteld, het koor heeft geleerd hoe je kerkmuziek 
kunt laten dansen, dus reken maar dat het prachtig wordt. Met minder is onze 
dirigent ook absoluut niet tevreden.
Kent u muziekliefhebbers die nog geen kaartje hebben gekocht? Sleep ze mee, ze   
  zullen u dankbaar zijn. De voorverkoop via onze web-  
  site www.zangedam.nl loopt nog tot zaterdagavond.                        
  
  INTERVIEW Twee weken geleden begon de repetitie  
  anders dan anders. Gerommel, geschuif met stoelen,   
  iemand die om stilte begon te roepen – de fotograaf   
  van de Stadskrant was bezig ons bestuur op te stellen 
voor een mooie foto bij een interview. Het stond een week later in de Stadskrant. 
De verslaggeefster heeft er een lezenswaardig verhaal van gemaakt dat te vinden is 
op: http://www.stadskrant.net/nieuws/de-mensen-achter-zang-edam

NIEUWE PLANNEN Gewoonlijk geeft Zang Edam in november of december een 
groot jaarconcert. Volgend jaar gaan we dat anders doen. Op zaterdagavond 13 mei 
voert Zang Edam het meesterwerk van Johannes Brahms “Ein deutsches Requiem” 
uit. Een smartelijk en vertroostend requiem voor de moeder van de componist. 
De repetities hiervoor beginnen nog dit jaar, op 19 december, dus wie belangstelling 
heeft om mee te zingen, kan zich het beste nu al aanmelden. Ook projectleden zijn 
van harte welkom! (zie info op de website). Later in 2017, waarschijnlijk in november, 
volgt nog een concert met een wat bescheidener opzet in de Nicolaaskerk.                                                                                                                                                   

FINANCIËLE STEUN IS OOK WELKOM Concerten organiseren in de Grote 
Kerk met professionele solisten en orkest is een geldverslindende onderneming die 
onze financiële draagkracht snel te boven gaat. We prijzen ons daarom gelukkig met 
de voortdurende bijdragen van particulieren en bedrijven die de klassieke 
zangcultuur een warm hart toedragen. Als ook u Zang Edam wilt steunen, kijk dan op 
www.zangedam.nl onder de kop STEUN ONS om te zien wat de mogelijkheden en wie 
de contactpersonen zijn. Ook kunt u natuurlijk een mail naar de secretaris sturen, 
dan nemen wij contact met u op. 
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