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PROGRAMMA’S
2020 - 2021

Wishful Singing raakt!
Vijf zangeressen, die méér willen dan alleen muziek maken.
De concerten van Wishful Singing zijn een combinatie van
a cappella zang, een overtuigend verhaal én een theatrale
uitvoering op het allerhoogste niveau.
Wishful Singing wil haar publiek ontroeren, raken, laten
ontspannen of tot bezinning brengen door het verhaal dat zij
via de muziek vertelt.

Het repertoire van Wishful Singing is breed –
het loopt uiteen van werken uit de renaissance
en de barok tot volksmuziek en close harmony.
In de afgelopen jaren betovert het ensemble
haar publiek bovendien met de tijdloze schoonheid van het gregoriaans.
In samenwerking met Herman Finkers – een groot
pleitbezorger van deze muziek – zong Wishful
Singing de Missa in Mysterium en bracht het
de gregoriaanse cd In Mysterium uit.
Ook zingt Wishful Singing graag hedendaags
repertoire: het ensemble voerde op verschillende
festivals (o.a. Cello Biënnale en November Music)

werk van componisten als Kate Moore, Joey
Roukens en Steven Kamperman uit.
Het ensemble treedt op in Nederlandse zalen
zoals het Concertgebouw en TivoliVredenburg
en op festivals in binnen- en buitenland, zoals
Wonderfeel en het prestigieuze City of London
Festival. Ook maakt Wishful Singing geregeld
buitenlandse tournees, onder andere door
Japan, China, de Verenigde Staten, Duitsland,
Spanje, Estland en Italië.

‘De dames van Wishful
Singing kusten de oren
wakker met glasheldere
engelenzang.’
Dagblad Trouw over openingsconcert
November Music Festival
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Lost in
Cyberia

Angels &
Demons

STINE JENSEN EN WISHFUL SINGING

VAN ENGELENZANG TOT HEAVY METAL

Over de (on)geneugten van het web 2.0, met
pre-digitale muziek van Bach tot Beatles,
muzikale bespiegelingen van componisten van
nu en prikkelende filosofische beschouwingen
van filosoof Stine Jensen.

Stralende engelenzang, grimmige orgelimprovisaties, ijle hedendaagse harmonieën én heavy
metal op het orgel: hemel en hel komen tot leven in Angels & Demons. Wishful Singing zingt
Hildegard, In Paradisum van Fauré, muziek van
Leonard Cohen en Rammstein. Orgelimprovisaties van Hayo Boerema, prijswinnaar van diverse improvisatie- en orgelconcoursen, verbinden
de verschillende composities met elkaar.

Buiten adem? Tollend hoofd? Redding is
nabij, want Wishful Singing verrast met de
kracht van yoga.

(Don’t)
Hold Your
Breath
YOGACONCERT

Luister tegelijk naar vijf superrelaxte zangeressen én naar je eigen lijf, en ervaar wat
muziek kan doen. Een gekwalificeerde yogadocent voert het publiek van opwarming tot
ontspanning, op heerlijke muziek van Bingen
tot Brahms en Beach Boys, van gregoriaans
tot Gilbert & Sullivan. Geen hoofdstand of
cobra, maar toegankelijke yogaoefeningen
vanaf je plek op de tribune; je matje kun je
thuislaten. Na dit stemmenbad kunnen hart
én hoofd er weer tegenaan.

What
about
Mary?
ODE AAN DE MEEST
VEELZIJDIGE VROUW OOIT
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Wishful Singing brengt in hun
programma ‘What about
Mary?’ een ode aan de meest
veelzijdige vrouw ooit: Maria.
De vijf zangeressen laten in
een meeslepende voorstelling
zien en horen dat Maria een
belangrijke inspiratiebron is
voor hun muziek en levenswijsheid.
Wishful Singing presenteert
in hun voorstelling Maria als
een multitaskende vrouw, die
alle ballen hoog wil houden
en het liefst alle Maria’s in één
wil zijn. In composities van
onder meer Palestrina, Reger,
Rodgers & Hammerstein en
Lennon & McCartney passeren
allerhande Maria’s de revue.

Van moeder tot majesteit, van
Mary Poppins tot Bloody Mary
en van Lady Madonna tot
Maria Callas.
Dat zorgt voor de nodige frictie
op het podium. Want wie is
Maria nu écht?
“Eindelijk weer eens een
echt vrouwelijk programma,
waardig, grappig, kwetsbaar,
zacht en sterk, muzikaal,
verleidend.”
“Razend knap, geestig, maar
ook ontroerend. De vijf
Maria’s lieten vele facetten
van het vrouwenleven zien en
horen. En alles met een lach,
een traan en een verbluffende
artisticiteit.” *****
Meppeler Courant

Kerst met
the Amsterdam Consort
FAVOURITE TIME OF THE YEAR

Kerst is voor Wishful Singing the most wonderful time of
the year; niet alleen vanwege de gezelligheid en het lekkere
eten, maar vooral vanwege de grote schat aan prachtige
muziek die voor deze periode is geschreven.

© Melle Meivogel

Boekingen:
Rosalie Sloof – manager
management@wishfulsinging.nl
+31 (0)6 1011 9316
www.wishfulsinging.nl

In dit toegankelijke en sfeervolle kerstconcert nemen de bevlogen
zangeressen van Wishful Singing en de virtuoze instrumentalisten
van The Amsterdam Consort je mee op een muzikale reis met
kerstmuziek van over de hele wereld. Op het programma onder
meer feestelijke barokmuziek, klassieke Engelse carols en kersthits als I’m Dreaming Of A White Christmas.

Het werk van Wishful Singing
wordt mede mogelijk gemaakt
door het Fonds Podiumkunsten
en de schenkers van Wishful Fifty.

