Gemengde Zangvereniging
Bel Canto Nederweert

Benefietconcert voor de restauratie van het
monumentale Clerinxorgel van Nederweert.

o.l.v. dirigent Paul Smeets

Sint-Lambertuskerk Nederweert
Zondagmiddag 8 december om 14.00 uur.
Entree:: Vrije gave na afloop van het concert,
Opbrengst komt geheel ten goede aan de
restauratie

O.l.v. dirigente Mariette Peeters

Intermezzo
Gerard Kessels, columnist van dagblad De Limburger zal tijdens het
concert enkele van zijn columns
voordragen.

Programma Zanggroep ZusenZo











Manyanani Besebenzi
Imagine
Dich hes ne vrindj
Royals
Jar of Hearts
Can you feel the love tonight
Halleluja
Fix You
She couldn’t laugh
True colors
Zanggroep ZusenZo

Programma Bel Canto
Diraiton

Morton Lauridsen.

The long day closes

Arthur Sullivan.

May it be

Mark Brymer.

What a Wonderful world.

G.D.Weiss & B. Thiele
Arr. Hans Reinjes

Gloria

Antonio Vivaldi

Gemengde Zangvereniging Bel Canto Nederweert
Zingen, een prachtige hobby voor velen en een instrument dat
vaak tot op zeer hoge leeftijd zuiver blijft klinken. BEL CANTO
heeft door de jaren heen in Nederweert de toon gezet en is hier

Er was eens een gezin met zeven zusjes die dol waren op muziek en die

niet meer weg te denken. Het is daarom niet verwonderlijk, dat

deel uitmaken van deze enthousiaste zanggroep……….

BEL CANTO niet alleen in Nederweert, maar ook ver daarbui-

Zo begint het verhaal van ZusenZo.

ten een levende traditie is. BEL CANTO een ondernemende vere-

Het zussenstel bestaat uit Christine, Mieke, Mariette, Willemien, Ber-

niging. BEL CANTO durft!. Door haar sterke band met de leden

nadette en Lidwien Peeters. Ze zijn geboren en getogen in Nederweert,

en "het er voor staan" als het nodig is, heeft Bel Canto reeds

maar inmiddels wonen er een paar op een andere plek in Limburg.

meerdere keren laten zien wat het waard is. Ook voor de toe-

In 2013 besloten de zussen om iets te doen met hun gezamenlijke

komst geldt: "Hard werken aan verjonging van het

liefde voor muziek en toen werd de zanggroep met de passende naam

tal en vernieuwing van het repertoire"! BEL CANTO als vrien-

ZusenZo opgericht.

denclub! BEL CANTO is gewoon een heel gezellige vereniging

Voor muzikale support hoefden ze niet ver te zoeken want familiele-

die haar plaats in de Nederweerter samenleving heeft weten te

den Henk, Astrid, Riki, zussen Tiny en Henny, vriendinnen Monique

veroveren

en Anneke delen hun passie.

den, waaraan elk lid jong of oud, heel enthousiast meewerkt.

De zanggroep staat onder leiding van dirigente Mariette Peeters en

Heel veel aandacht voor sociale contacten, studie-ijver en een

wordt op piano begeleid door Henk Bijlmakers.

streven naar het geven van goede concerten, zijn de onmisbare

ZusenZo brengt een prettig in het gehoor liggend repertoire met num-

ingrediënten voor de juiste koorgeest. BEL CANTO een orkest

mers van Christina Perri, Leonard Cohen, Daniel Powter, Billy Joel,

met het mooiste instrument dat bestaat: “De menselijke stem”.

Christina Aguillera en nog vele anderen. Ook een paar Ierse en Afrikaanse nummers ontbreken niet in het repertoire

door

het

koor

levendig

en

ledenaan-

populair

te

hou-

Secr. Populierenstraat 8, 6031 XS Nederweert. tel 0495-626743
www.belcantonederweert.nl

