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It’s beginning to look a lot like Christmas

Victory
Boogie Woogie

Meisjes van 30

A cappella programma
met kersverse composities

Wishful Singing: vijf jonge vrouwen. Of beter
gezegd, vijf meisjes van dertig, die samen
een sprankelend kwintet vormen. Ieder
met haar eigen verhaal van geluk, verdriet,
dromen en geheimen. Hun herinneringen
komen tot leven in a cappella gezongen
parels uit de Nederlandse kleinkunst.

In 1944 werkte Piet Mondriaan in New York
koortsachtig aan een onconventioneel
en dynamisch schilderij: Victory Boogie
Woogie. Hoewel hij het niet meer heeft
kunnen voltooien, is het werk de geschiedenis ingegaan als hét beeld van de
overwinning van levensvreugde en vrijheid
na de verschrikkingen van de Tweede
Wereldoorlog.
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Met ’Victory Boogie Woogie‘ viert Wishful
Singing de vrijheid. Nederlandse componisten als Joost Kleppe en Lucas Wiegerink
laten zich door Mondriaans beroemde doek
inspireren en schrijven speciaal voor dit
programma ieder een eigen ’Victory Boogie
Woogie‘. Daarnaast zingt Wishful Singing
een opdrachtcompositie over hoop en
verbroedering van de Israëlische componist
Gideon Efrati, een plechtig-vrolijke Zweedse
ochtendpsalm en hoopvolle muziek uit
voormalig Oost-Duitsland.
Het concert sluit af met een aantal
swingende stukken uit Amerika, het land
van de onbegrensde mogelijkheden.
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Kleinkunst schrijft voor Wishful Singing

Naast bestaand repertoire klinkt er ook
een nieuw geluid: cabaretiers als Paul van
Vliet, Herman Finkers en Hans Dorrestijn
zullen speciaal voor Wishful Singing nieuwe
nummers schrijven en componeren.
Een persoonlijk programma. Teder, rauw,
hartstochtelijk, ontwapenend, scherp,
kwetsbaar, sensueel, humoristisch. Het
pianospel van Bert van den Brink voegt
spannende nuances toe aan het muzikale
kleurenpalet van Wishful Singing.
Regie-adviseur Karel de Rooij daagt de
zangeressen uit om hun artistieke grenzen
te verleggen. Het resultaat: verrassend
muziektheater van het hoogste niveau!
Dit programma kan in aangepaste vorm ook
in de concertzalen gespeeld worden.

It’s beginning to look a lot
like Christmas…
A cappella kerstprogramma
December. Wensen worden verstuurd via
e-mail, WhatsApp en Facebook. Maar er
gaat niets boven het vinden van een echte
kerstkaart in de brievenbus!
De zangeressen van Wishful Singing
vieren samen Kerstavond. Ze zingen
klassiekers als Deck the Hall, In Dulci
Jubilo en Away in a Manger en nemen ondertussen de kerstpost van dit jaar door.
De familie in Australië stuurt babyfoto’s
mee. Aan het bibberige handschrift van
Tante Neeltje te zien, is het hoog tijd voor
een bezoekje... En zijn die hanenpoten
niet van de boze buurman? In een vijfdelige opdrachtcompositie van Wijnand van
Klaveren komen de huiselijke, grappige en
ontroerende kerstwensen tot klinken.
Na deze avond verlaat iedereen de zaal
in opperbeste kerststemming!

female a cappella

Anne-Christine Wemekamp - eerste sopraan
Maria Goetze - tweede sopraan
Marjolein Verburg - mezzosopraan
Annemiek van der Ven - eerste alt
Marjolein Stots - tweede alt
Een avond female a cappella door Wishful Singing is een kleurrijke
reis vol hoogtepunten en verrassingen. De vijf klassiek geschoolde
zangeressen combineren hun wendbare stemmen en krachtige
podiumpresentatie op een geheel eigen wijze. Ogenschijnlijk moeiteloos
en eenvoudig, gepassioneerd in ieder gebaar en in iedere klank,
avontuurlijk van begin tot eind.
Wishful Singing treedt regelmatig op in Nederlandse zalen zoals het
Concertgebouw in Amsterdam en op buitenlandse festivals zoals het
prestigieuze City of London Festival in Londen. Ook zijn er regelmatig
tournees, onder andere door Japan, de Verenigde Staten, Duitsland,
Spanje, Estland en Italië.
De avondvullende programma’s verrassen het publiek - waar ter wereld
ook - keer op keer.
Inspirerende samenwerkingen met o.a. ASKO|Schönberg,
Combattimento, amarcord en Herman Finkers dagen de zangeressen
van Wishful Singing telkens weer uit om hun muzikale grenzen te
verleggen.

www.youtube.com/wishfulsinging
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