POLY HYMNIA, VERRASSEND MUZIEKTHEATER
Poly Hymnia telt op dit moment 30 vaste zangers en zangeressen en heeft altijd
ruimte voor nieuwe, enthousiaste en muzikale (project)leden.
Hierbij wat meer informatie over wat er komt kijken bij een (project)lidmaatschap.
Poly Hymnia brengt ieder jaar een bekend of minder bekend werk uit het
Muziektheaterrepertoire op de planken. Op YouTube kun je een aantal
registraties vinden van onze voorstellingen van de afgelopen jaren.
Tijdens de wekelijkse repetities wordt gewerkt aan een zo hoog mogelijk niveau
op het gebied van zang en spel.
Dat doen we onder leiding van een professionele dirigent en regisseur.
In mei 2020 staat Bizets De Parelvissers op het programma. Een meeslepend
verhaal over liefde, trouw, verraad en opoffering op het exotische eiland Ceylon.
Met uiteraard het wereldberoemde duet, maar ook met spectaculair koorwerk!
Wie zoeken wij?
Voor projectleden, zowel als voor vaste leden gelden de volgende criteria:
- Dames en heren zijn welkom.
- Een wat jongere aanwas zou heel fijn zijn , maar een jeugdige uitstraling
en enthousiasme zijn misschien nog belangrijker.
- Zang- en/of koorervaring en theaterervaring zijn gewenst.
- Alle (project)leden dienen de noodzaak te voelen om een voorstelling zo
goed mogelijk voor te bereiden en te presenteren voor zichzelf en voor het
koor/de vereniging. Het (project)lidmaatschap van Poly Hymnia is niet
vrijblijvend!
- Alle (project)leden zijn bereid en in staat zelf te studeren en alle – Franstalige –
koorstukken uit het hoofd te leren zingen.
- Alle (project)leden moeten een aanvulling en een teamspeler zijn.
- Alle (project)leden moeten de ambitie hebben om op een zo hoog mogelijk
haalbaar niveau muziektheater te maken.
- Alle (project)leden moeten fysiek in staat zijn zich vrij over het podium te
bewegen.

Auditie
Nieuwe (project)leden mogen drie keer gratis mee repeteren. Voordat zij daarna
definitief worden aangenomen, zal er een korte auditie afgenomen worden,
bestaande uit een stemtest en een korte theatermonoloog.
Bij de auditie zullen de dirigent, een bestuurslid en een koorlid (uit dezelfde
stemgroep als de auditant) aanwezig zijn.
Repetities en kosten
Repetities zijn op maandagavond van 20:00 – 22:30 uur in Het Kunstenhuis,
Egelinglaan 2b in Zeist. Kosten voor deelname zijn € 32,50 per maand.
De partituur van De Parelvissers is bij ons te koop voor € 12,50.
Meer informatie en aanmelden
Interesse? Meer informatie? Of meteen aanmelden?
Laat het ons weten via poly-hymnia@outlook.com
De Parelvissers: Een exotisch liefdesverhaal, dat iedereen in het hart raakt!

