VOORSTELLINGEN
VOOR KINDEREN
Van muziektheater tot meezingconcerten: familievoorstellingen zijn een vast onderdeel van de Wishful
Singing-programmering. In deze folder vindt u twee voorstellingen: O Denneboom en Help, een olifant!
De voorstellingen zijn ook te boeken als schoolvoorstelling (groep 3 t/m 5). Ter voorbereiding op de
schoolvoorstelling ontvangen deelnemende scholen digitaal lesmateriaal.
CONTACT
Boekingen
Rosalie Sloof (manager)
M: +31 6 10 11 93 16
E: management@wishfulsinging.nl
Educatie
Anne-Christine Wemekamp
M: +31 6 48 25 66 37
E: education@wishfulsinging.nl
www.wishfulsinging.nl

OVER WISHFUL SINGING
Vijf zangeressen, die méér doen dan alleen maar zingen: dat is
Wishful Singing. De vijf klassiek geschoolde zangeressen
combineren a cappella zang, een overtuigend verhaal en een
theatrale uitvoering op het allerhoogste niveau op een geheel
eigen wijze. Het ensemble treedt op in binnen- en buitenland en
is bekend van tv-programma’s als Podium Witteman, Maestro en
De Wereld Draait Door. Met speciale voorstellingen voor
kinderen zet Wishful Singing zich ook in om ook de jongere
generatie enthousiast te maken voor klassieke en vocale muziek.
yy

O DENNEBOOM
MEEZINGCONCERT: FAMILIE- OF SCHOOLVOORSTELLING
DUUR: 50 MINUTEN

[6+] [GROEP 3-4]

Op het podium staat een prachtige kerstboom.
Maar waar zijn de versieringen? De vijf
zangeressen van Wishful Singing versieren de
boom en pakken de mooiste kerstliederen uit.
Klassiekers als 'Midden in de winternacht' en
‘Jingle bells', maar ook onbekendere juweeltjes
worden virtuoos begeleid door pianist Bert van
den Brink. De hele familie of school is welkom en
het is natuurlijk pas écht feest als je zelf mag
meezingen! Bekijk de trailer
OPTIONEEL: VOORAF OE FENEN MET DIGITAAL L ESMATERIAAL
→ LUISTER DE LIEDJES OP YOUTUBE

HELP, EEN OLIFANT!
MEEZINGCONCERT: FAMILIE- OF SCHOOLVOORSTELLING
DUUR: 45 MINUTEN

[6+] [GROEP 4-5]

De zangeressen van Wishful Singing toveren de
concertzaal om in een bos vol olifanten, een
Japanse tempel of een Amerikaanse prairie. Ze
zingen daarbij de mooiste en leukste muziek van
over de hele wereld. Iedereen mag meezingen.
Repertoire: Volksmuziek en muziek van o.a.
Johannes Brahms, György Ligeti en Edvard Grieg.
Bekijk de trailer

OPTIONEEL: VOORAF OE FENEN MET DIGITAAL L ESMATERIAAL
→ LUISTER DE LIEDJES OP YOUTUBE

