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21-01-2018
Sing-in: open repetitie Synoidos! Iets voor jou?
Ben je tussen 25 en 50 jaar? Houd je van
zingen?Kom dan op zondag 21 januari 2018 naar de
open repetitie van Synoidos en zing met ons mee!De
open repetitie is in de Johanneskerk, Mgr.
Vranckenstraat 9, in Sittard van 13.30 17.30
uur.We hebben een breed repertoire, maar op deze
middag zingen we songs uit bekende musicals,Zoals
Shrek, Les Miserables, Sister Act, Fame en Wicked.
Synoidos bestaat al 25 jaar. Het koor bestaat uit
zon 60 enthousiaste leden. Behalve zingen hebben
we gezelligheid en omzien naar elkaar hoog in het
vaandel. De muziek van Synoidos varieert van
ritmische popsongs en gospels tot meer gedragen
ballades. Ook klassieke muziek en stukken uit
musical- en film ontbreken niet aan het
repertoire. Belangrijk vinden wij het om het
publiek te inspireren en te raken met onze
muziek.Lijkt jou dit iets? Grijp,dan je kans en
kom gezellig een middag met ons meezingen. Meld je
s.v.p. wel even aan via Synoidos@gmail.com of
bellen naar 046-4522292
Onze reguliere weekrepetitie is de woensdagavond
van 19.45 tot 22.00 uur.
Met muzikale groeten,
Synoidos
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24-03-2018
SYNOIDOS ZINGT PASSIE-CANTATE "WHO IS THIS KING?"
Nadat in 2017 Synoidos, koor dat je raakt! haar 25 jarig jubileum vierde met een aantal mooie concerten, treden we in
2018 weer naar buiten met een prachtig concert. Op zaterdag 24 maart 2018 zal Synoidos de Passiecantate "Who is this
King?" uitvoeren. Het concert vangt aan om 15.00 uur in de Petruskerk, Kerkplein 4 te Sittard.
2018 is het vierde jaar op rij dat telkens rond
de Paasdagen dit werk wordt uitgevoerd. Iedere
keer met veel lovende reacties van onze
concertbezoekers. Het werk werd uitgevoerd in o.a.
Geleen, Sittard en Giessenburg. In 2017 mochten we
dit werk uitvoeren in de Christoffel kathedraal in
Roermond.
De Passiecantate is een 10 liederen tellend
koorwerk. Het is een welkome afwisseling in de rij
van bekende, maar vaak lange passies. De muziek is
zeer toegankelijk en veelzijdig. Van gedragen
liederen tot ritmische uitdagingen en van subtiele
klanken tot krachtige uitspattingen. Deze
passiecantate is een mooie gelegenheid om het
passieverhaal op een eigentijdse manier te
beleven. De uitvoering van deze prachtige cantate
wordt afgewisseld met gesproken teksten. De
luisteraar beleeft mee hoe Jezus van een bejubeld
persoon in You are the Christ en King of Glory
in korte tijd verandert naar een gehate persoon
die in het aangrijpende Crucify this man ter
dood wordt veroordeeld en na 3 dagen weer opstaat
uit de dood. Als u goed luistert, zult u in
sommige liederen muzikale flarden horen uit
bekende paasliederen.
Synoidos uit Sittard is niet alleen een 'koor dat
je raakt', maar ook een koor waarin mensen zich thuis voelen en plezier beleven aan het samen musiceren. De muziek
varieert van lekker vlot ritmische popsongs en gospels tot meer gedragen ballades, soms ook klassiek of iets uit
musicals of films. Met zon 60 leden wil Synoidos aanstekelijk zijn voor het publiek, hen inspireren en raken. Kern
vormt het zingen met begeleiding of a capella. Het koor gebruikt ook andere expressievormen zoals tekst, spel of een
beeldend verhaal. Synoidos heeft een open karakter waarin omzien naar elkaar belangrijk is.
Voor nadere informatie over dit concert kunt u de website raadplegen.www.koor-synoidos.nlDe entree bedraagt ¬ 7,50 p.p.
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16-12-2018
KERSTCONCERT 16 DECEMBER
CHRISTMAS CAROLS OF THE BELLS
SYNOIDOS, KOOR DAT JE RAAKT! M.m.v. Clarinet Choir Schinveld
Het is alweer enkele jaren geleden, maar dit jaar zal Synoidos, Koor dat je raakt, weer een kerstconcert verzorgen in
de Johanneskerk, en wel op zondagavond 16 december.
Tijdens dit concert zullen niet alleen een groot
aantal bekende kerstliederen ten gehore worden
gebracht, maar kunt u ook genieten van 5 geheel
nieuwe nummers waaraan op dit moment van schrijven
nog hard wordt gestudeerd. Synoidos heeft voor dit
kerstconcert samenwerking gezocht met een
muziekgezelschap, het Clarinet Choir Schinveld.
Dit ensemble bestaat uit 17 enthousiaste
klarinettisten. Zij zullen een eigen programma
voor u brengen en tevens een nummer samen met het
koor uitvoeren.Door deze samenwerking bent u
verzekerd van een afwisselend concert waarbij u zo
kort voor de Kerstdagen in de juist stemming wordt
gebracht. Bert Stuy verzorgt een korte inleiding.
Aanvang van het concert is 19.00uur, entree is ¬
8.50 (inclusief 1 consumptie). Kinderen tot 12
jaar gratis entree.
Kaarten kunnen worden besteld via
synoidos@gmail.com of s avonds aan de zaal.
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