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Ben je het (studenten-)koor ontgroeid?
Ben je ambitieus en zoek je de
uitdaging van een kleiner koor? Kom
luisteren of meld je aan voor een
auditie!

In februari 2022 begint het koor aan een
nieuw project onder leiding van onze
nieuwe dirigent(-e).

Het komende jaar willen we het koor
uitbreiden naar 20 zangers: een unieke kans
om je, samen met andere enthousiaste
medezangers, aan te melden.

Repetities zijn op
woensdag van 20.00-22.15 uur
in het Nieuwendammerkerk,
Brede Kerkepad 6, Amsterdam
(gratis parkeergelegenheid)

Wil je komen luisteren of auditie
doen, of wil je meer informatie?
Zie onze website of mail naar
info@hollandsvocaalensemble.nl

www.hollandsvocaalensemble.nl
www.facebook.com/HollandsVocaalEnsemble

E N S E M B L E

Het Hollands Vocaal Ensemble Amsterdam
(HVE) is een ambitieus en energiek kamerkoor
voor gevorderde amateurzangers. Het koor
voert gemiddeld twee maal per jaar een
programma uit van werken uit alle mogelijke
stijlperiodes, met bekende en minder bekende
composities. Het koor werd regelmatig
gevraagd voor concertseries.
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Hollands Vocaal Ensemble
zoekt nieuwe zangers (m/v)!
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Have you grown out of a (student) choir?
Are you ambitious and looking for the
challenge of a smaller choir? Then come
listen or sign up for an audition!

In February 2022, the choir will begin a
new project with a new director.

The coming year we want to expand the
choir to 20 singers: a unique chance for
you to join, together with other
enthusiastic singers. The choir has mostly
Dutch members but is open to Englishspeaking members as well.
Rehearsals are on
Wednesdays from 20.00-22.15
in the Nieuwendammerkerk,
Brede Kerkepad 6, Amsterdam
(free parking available)

Would you like to come listen,
audition, or would you like more
information?
Check our website or send a mail
to
info@hollandsvocaalensemble.nl

www.hollandsvocaalensemble.nl
www.facebook.com/HollandsVocaalEnsemble
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The Hollands Vocaal Ensemble (HVE) is an
ambitious and energetic chamber choir for
advanced amateur singers. The choir performs
on average two programs a year including works
from all possible stylistic periods, with wellknown and less well-known pieces. The choir is
regularly invited to perform in concert series.
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Hollands Vocaal Ensemble
is looking for new singers!

