In het najaar ben ik weer van plan om een concert te organiseren met een projectkoor.
Voor dit koor ben ik op zoek naar zangers/zangeressen die het leuk vinden om
opera/operette en musical te zingen. Op het programma staat o.a. het slavenkoor van
Verdi, het zoemkoor uit Madame Butterfly, Anthem uit Chess en delen uit les
Miserables.
De muziek krijg je via mail toegestuurd en de partijen worden verzonden via een
mp3bestand. In mei/juni worden de bestanden verzonden zodat iedereen thuis kan
oefenen.
Carla Maffioletti (sopraan) zal tijdens het concert als solist optreden. Zij studeerde
samen met mij aan het conservatorium in Maastricht. Begeleiding zal door pianist en
mogelijk een strijkensemble worden gedaan.
Het concert gaat plaats vinden op zaterdag 4 november om 20.00 uur.
De repetities zijn gepland op: 30 september 10.00- 14.00uur
14 oktober
28oktober

10.00- 14.00 uur
10.00- 14.00 uur

4 november 15.00- 17.00 uur
In de kerk van Folsgare
Koorleden kunnen zich aanmelden via de mail of telefonisch (info@marcorypma.nl,
0515569918, 0622408641). Meedoen is kosteloos, ieder koorlid krijgt voor het
concert 5 kaarten om te verkopen. Het concert is een particulier initiatief. T.z.t. volgt
meer informatie.

Groeten Marco Rypma

De sopraan Carla Maffioletti is van Braziliaanse afkomst maar heeft ook Italiaans
en Nederlands bloed in haar genen. Zij studeerde zang en klassiek gitaar aan de
Universiteit UFRGS haar land Brazilië. In 1998 verhuisde ze naar Maastricht om te
studeren bij Mya Besselink aan het Conservatorium van Maastricht. In 2000, na haar
enorme succes bij de Münchner Singschul’ in Duistland, werd zij verder gevormd door de
geprezen noord Amerikaanse sopraan Reri Grist.
Vanaf 2002 was zij een van de solisten bij de beroemde violist en dirigent Andre Rieu en
zijn Johan Strauss Orkest,waar zij rollen uitvoerde zoals Olympia ( les contes d’
Hofmann ) , Adele ( Die Fledermaus ) , Sylvia ( Csárdás Fürstin ) , Grietje ( Hänsel und
Gretel ) en anderen . Met Rieu zong Carla over de hele wereld, zoals in de Radio City
Hall ( New York ) , Waldbühne ( Berlijn ) , Schönbrunn Palace ( Wenen ) , Vrijthof (
Maastricht ) Olympic Park ( Seoul ) en International Forum ( Tokyo ) en Roger ‘s Center
( Toronto ) , en met hem heeft zij een aantal cd’s en dvd’s opgenomen die vaak worden
uitgezonden door de grote tv-zenders in vele landen .
https://www.carlamaffioletti.com/
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