Vrienden van de Zangkunst 66 jaar

Oproep aan de zangers
Volgend seizoen bestaat de Vereniging Vrienden van de Zangkunst inmiddels alweer 66
jaar. Een van onze zangers heeft het idee ingebracht om dit te vieren met een themavond in
november 2018: ‘Route 66’.
We roepen iedereen op om zich aan te melden met één of twee nummers ( ALLE stijlen:
van klassiek tot song) die aansluiten op een van de 66 plaatsnamen. De ‘kapstok’ is Route
66; een beroemde historische autoroute in de USA (1926), van Chicago naar Los Angeles.
Schrik niet, het hoeft niet exact over “New Orleans “te gaan. Juist het creatief denken is hier
welkom. Bijvoorbeeld: New Orleans = engelen/Hollywood/grote
oceaan/zee/horizon/filmmuziek etc.

Hoe werkt het?
Laat je fantasie werken en kies een stuk dat je wilt zingen en als reserve nog een tweede
stuk.
Geef de titels, waar het uit komt (musical/film/opera/cyclus/songbook…..), componist en
schrijver, geboortejaar componist en schrijver op via de mail:
info@vriendenvandezangkunst.nl
Geef per nummer je verklaring/associatie mee: Wat is jouw idee bij het zangstuk? Waarom
past het in “ Route 66”? Deze teksten worden gebruikt bij het aan elkaar rijgen van de
stukken. De organisatie - Jan van Workum en Noks Nauta - maakt er een geheel van.
Geef je op vóór 15 september.
We hopen dat dit idee je zal inspireren tot een originele bijdrage!
Er is een pianist beschikbaar voor begeleiding (betaald door de vereniging, maar we gaan
rond met de pet voor de extra kosten) als je zelf geen pianist meeneemt.

Vragen en aanmelding vóór 15 september 2018: info@vriendenvandezangkunst.nl
of via 06 558 63 705 indien je geen e-mail hebt!

z.o.z.

ROUTE 66: een beroemde historische autoroute in de USA (1926), van Chicago naar
Los Angeles.
Op internet vind je een aantal leuke sites over de route, bijvoorbeeld:
https://nl.wikipedia.org/wiki/U.S._Route_66
http://www.illinoisroute66.org/About-Route-66
http://www.illinoisroute66.org/Portals/0/Brochures/5dayItinerary.pdf
https://www.jandoets.nl/reizen/autorondreizen/historic-route-66-from-chicago-to-la/#dagtotdag

Om op ideeën te komen een aantal voorbeelden:
Plaatsen langs route 66
USA algemeen
Algemeen
Reizen per auto
Chicago

Berwyn, the Mother
Road.
Willowbrook
Pontiac
Bloomington
Atlanta
Williamsfield
Springfield
Staunton
Edwardsville
Chain of rocks bridge
Oklahoma
Santa Fe
Monument valley
Grand Canyon
Lake Havasu
Needles
San Bernardino
Santa Monica

Trefwoorden
Alle Amerikaanse
componisten
Natuur
Rijden, autorijden
Indianen
Lake Michigan
Navy Pier
Blues, Jazz
Mother
Willow
The Pontiac-Oakland
Automobile Museum
Children’s Discovery
museum
Smiley Face water tower

Henry’s Rabbit Ranch in
Staunton.
Edward
Brug
Rotsen
Oklahoma
Kunst, schilders, opera
Huizen van Adobe
Monument
Rots
Rotsen
Wereldwonder
Watersport
Naald, speld
Spaanse regio
Monica

Ingangen voor vocale bijdragen
Amerikaanse componisten
Maisvelden, korenvelden, bergen
(kunnen we verdelen over de reis)
Rijden, autorijden, op weg zijn
Indianen
Meer, varen, boten
Zeelieden, matrozen
Blues, Jazz
Mother
Willow
Auto’s
Children
Lachen
William
Spring
Rabbit
Edward
Brug
Rotsen
Musical Oklahoma
Kunst
Schilders, opera
Monument
Rots
Rots
Kloof
Varen, zwemmen
Aria L’ho perduta (Le Nozze di Figaro)
Spaanstalige muziek
Monica

