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Ervaar de legendarische stille film van  
Fritz Lang met live muziek. 

Der müde Tod (1921) is een zwijgende film-
klassieker van Fritz Lang over liefde en dood. 
Een jonge vrouw krijgt haar geliefde terug 
van de Dood als zij erin slaagt om de dood 
van drie andere mensen te voorkomen. 
De vijf zangeressen van Wishful Singing 
brengen het keizerlijke Chinese hof, het 
Bagdad van de 19e eeuw én het dodenrijk 
live tot leven op nieuwe muziek van Steven 
Kamperman, geschreven voor stemmen, 
tape en instrumentaal ensemble. 
Première: mei 2020, Filmmuseum EYE

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 schoon- 
heid 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.  

Lost in
the Cloud
STINE JENSEN EN WISHFUL SINGING

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. 
 

Wishful
Yoga
KOM IN DE FLOW MET WISHFUL SINGING

Ervaar wat de kracht van muziek en yoga kan 
doen. Yogadocent Roos neemt het publiek mee 
van opwarming tot ontspanning, op energieke 
en rustgevende a cappella muziek uitgevoerd 
door Wishful Singing. 
De yoga-oefeningen zijn eenvoudig uit te  
voeren – ook zonder yoga-ervaring – zittend  
of staand bij je stoel.

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

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.

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

Boekingen: 
Anne-Christine Wemekamp
+31 (0)6 4825 6637
management@wishfulsinging.nl
www.wishfulsinging.nl  

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 levens-
wijsheid. 

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 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. 

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 kerst-
hits als I’m Dreaming Of A White Christmas. 

What
about 
Mary?
ODE AAN DE MEEST
VEELZIJDIGE VROUW OOIT

Kerst met  
the Amsterdam Consort
FAVOURITE TIME OF THE YEAR
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