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Projectkoor 23
Olv F e l i x v a n d e n H o m b e r g h

Zingt “Manhattan Transfer”

 Tuxedo junction
 The boy from New York City
 Operator
 Spice of life
 A nightingale sang in Berkeley Square
 Birdland
 Java Jive
 Body and soul
 S.O.S.
 Occapella
 Route 66
 Four brothers

Meer weten over het koor: www.projectkoor023.nl
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Het projectkoor bestaat uit een jaarlijks wisselende samenstelling,
van amateurzangers uit Haarlem en omstreken. “Harlem Transfer”
is al weer het tiende project dat door dit koor onder leiding van
inspirator en dirigent Felix van den Hombergh wordt gerealiseerd.
Voor dit project bestaat het koor uit:
Sopranen: Renate Meijer, Marijke Dams, Sibrechje Mulder,
Lia Felix, Leonoor Löwensteyn.
Alten:
Ellen Volkers, Ingeborg de Boois, Antje Ehrenburg,
Michelle Overdorp, Hester Diel.
Tenoren:
Allard Everts, Henk Bulthuis, Frank Harding,
Ed Stift, Jan Wolters.
Bassen:
Wessel Sloetjes, Frits Melles, Maarten Boelsma,
Wim de Groot, Evert IJsselmuiden.

JAZZcombo
Voor dit unieke project “Harlem Transfer” wordt het koor voor de
eerste keer sinds zijn oprichting begeleidt door een combo. Op een
paar a-capella nummers na zullen zij het koor begeleiden bij het
uitvoeren van de, meestal, jazzy nummers van Manhattan Transfer.
Vandaar de naam “JAZZcombo”, bestaande uit:
Piano:
Slagwerk:
Bas:
Saxofoon:
Gitaar:

Wim van Herk
Jeffrey Mayer
Bente van den Oetelaar
nnn
HenkJan Heming

Dirigent
Het geheel staat onder leiding van Felix van den Hombergh.
Dirigent van de Amsterdamse Cantorij, Doulce
Memoire te Haarlem en het Spaans geörienteerde
koor Coro Encanto. Verder vervangt hij regelmatig bij
het Nederlands Concertkoor, het Leiderdorps
Kamerkoor en het William Byrd Ensemble te Leiden.
Daarnaast is Felix van tijd tot tijd actief als fagottist in
kamermuziekensembles en als fagotdocent. Hij schrijft regelmatig
arrangementen voor koor en heeft hij enkele composities op zijn
naam staan, o.a "Sinfonia Corale" voor koor en slagwerk, "Chant du
Monde" voor orkest, en "Then shall you truly dance!" voor koor,
blazers en slagwerk.

Programma
Harlem Transfer zingt twaalf bekende en minder bekende nummers
die eerder uitgevoerd zijn door Manhattan Transfer. Uiteraard met
enigszins aangepast arrangement.
De dirigent, Felix van den Hombergh zal tussendoor ook nog een
toelichting over de nummers geven.
De uitgevoerde nummers zijn:
Tuxedo junction
“An old place where people go to dance the night away.”
The boy from New York City
“He is neat, and o so sweet. He swept me of my feet.”
Operator
“Operator, Information, please now, give me Jesus on the line.”
Spice of life
“Tonight, lets taste the spice of life, put passion in control.”
A nightingale sang in Berkeley Square
As we kissed and said goodbye, that nightingale sang.”
Birdland
“I remember one jazz club, down on 52nd Street.”
Java Jive
“Oh, slip me a slug from that wonderful mug.”
Body and soul
“Don’t you know that Hawkins was the King of saxophones?”
S.O.S.
“S.O.S. Somebody save me. Throw me a loveline.”
Occapella
“Everything is gonna be mella, when we sing Occapella.”
Route 66
“Don’t take the by-way, take the highway, Route 66.”
Four brothers
“We’re four brothers who are blowin’our horns.
Veel luisterplezier met :



Wilt u meer weten over dit projectkoor of misschien zelfs wel
meedoen met het volgende project, kijk dan op de website:
WWW.projectkoor023.nl voor meer informatie.
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Het project “Harlem Transfer” van Projectkoor
uitgevoerd op:

23 wordt

Zaterdag 21 februari 2015 om
15.30:Artiance te Alkmaar
20.30:Pletterij te Haarlem
22.00:Pletterij te Haarlem
Zondag 22 februari 2015 om
14.30:Perron 3 a te Haarlem
16.00:Perron 3 a te Haarlem
Kaarten:
*Voorverkoop € 12,- *t/m 16j-CJP € 10,- *aan de zaal € 15,Kaartverkoop & informatie: www.projectkoor023.nl

