
Praktische info

repetitieavond: woensdag (wekelijks)

repetitietijd: 20:00 - 22:30 uur

koffie en thee: vanaf 19:30 uur

plaats:
de Paulusschool

Paltelaan 5

2712 RN Zoetermeer

contributie:
€ 25,-- per maand 

(exclusief consumpties)

12 maanden per jaar

Gezocht: Tenoren en Sopranen

Nieuwe leden: van harte 

welkom!

 info@che-passione.nl

Wij zijn een klein koor met een (licht) klassiek re-

pertoire dat we met veel plezier en passie zingen 

onder muzikale leiding van Peter Janka. Samen 

streven we ernaar mooie muziek te maken op een 

behoorlijk niveau in een gezellige en ongedwon-

gen sfeer.

muziekkeuze 

Onder (licht) klassiek verstaan we niet per se de 

stijlperiode. Componisten kunnen ook 

hedendaags zijn. We zijn echter geen operette- of 

musicalkoor.

www.che-passione.nl

de dirigent

Peter Janka heeft gestudeerd aan de 

conservatoria in Maastricht (Theorie der 

Muziek en Accordeon) en Den Haag 

(Orkest- en Koordirectie). Tijdens zijn studie 

aan het Koninklijk Conservatorium in Den 

Haag studeerde hij ook 

Muziekwetenschappen aan de Universiteit 

Utrecht. contact

Lodi van der Weerden (voorzitter) 

tel. 06-24861069 of

info@che-passione.nl

lid worden

Van leden wordt verwacht dat zij een goed muzikaal 

gehoor hebben, zuiver kunnen zingen en gevoel voor 

ritme hebben. Noten kunnen lezen is handig, maar 

niet per se vereist. Wat wel heel belangrijk is: zingen 

met passie en plezier!

procedure

Aspirantleden worden uitgenodigd maximaal 

drie repetities vrijblijvend mee te komen zingen. 

Daarna volgt een stemtest door de dirigent en 

één bestuurslid. Na een positieve beoordeling 

zal de inschrijving als lid plaatsvinden.

Van de leden verwachten wij dat ze wekelijks bij 

de repetitie aanwezig zijn (en natuurlijk bij de 

uitvoeringen!). Het koor is immers het "instru‐

ment" van de dirigent, en dat instrument kan al‐

leen klinken als alle onderdelen aanwezig zijn!

afmelden voor de repetitie:

Emerentia van Schaik, 071-5802950 

bestuur:

voorzitter: Lodi van der Weerden

secretaris: Irene van der Lubbe

ledenadministratie: Emerentia van Schaik

penningmeester: Peter Popma

mailto:info@che-passione.nl


vocaal ensemble

passie voor muziek

Che Passione


