Het Orkest der Nederlandse Cardiologie
In 2020 zal het Europees Cardiologie Congres van de ESC plaats vinden in Amsterdam. WCN en NVVC
hebben in navolging van 2013, besloten om ook dit keer een concert te organiseren in het
Concertgebouw, waarin het Orkest der Nederlandse Cardiologie gaat optreden.
Wanneer: 1 September 2020 in het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam
Opbrengsten: Opbrengsten van dit mooie project worden gedoneerd aan een goed doel.
Wie: Het orkest der Nederlandse Cardiologie is een projectorkest waarin cardiologen, patiënten, en
andere musici met hart voor de cardiologie samen musiceren.
DCVA: De DCVA omarmt dit initiatief en we nodigen dan ook alle partners van harte uit om op 1
september met uw relaties te komen luisteren, maar ook om op het podium vertegenwoordigd te
zijn.
Werving: Bent u of kent u in uw netwerk musici die dit kunnen en willen, meld dan aan via:
https://nl.surveymonkey.com/r/JRRDYJQ.
Na een succesvolle eerste ronde binnen de eigen leden is het orkest hard op zoek naar meer
enthousiaste musici die willen meewerken aan dit prachtige project, om op 1 september op het
beroemdste podium van ons land op te treden. Er is vooral nog behoefte aan strijkers, blazers
(Piccolo, trombone, (bas)tuba, trompet), slagwerk en harp.
Wat gaan we doen: Het programma is bijna rond en onze speciale gast is geboekt... Om met een
projectorkest op het Concertgebouw podium te kunnen stralen gaan we samen flink aan de slag. Een
top team moet op elkaar inspelen dus het repetitieschema dat in maart start is al bekend.
Organisatie: De dirigent is graag bereid tot overleg, en kan ook na overleg contact met u opnemen.

Peter Vijfvinkel
Projectorganisatie WCN/NVVC Concert ESC2020
Email: ESC2020concert_org@outlook.com
Telefoon : +31(0)654695558

Martin Buninga
Dirigent en Artistieke leiding
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Repetitieschema:
•

Zaterdag 14 maart

Tutti 10-16u

•

Zaterdag 18 april

Tutti en Groep 10-16u

•

Zaterdag 16 Mei

Tutti en Groep 10-16u

•

WEEKEND 20/ 21 juni Midzomerweekend, met mogelijkheid tot overnachting
Zaterdag 10 – avond en zondag 10-16

•

Vrijdag 21 augustus

•

Zaterdag 22 augustus 10-17u

•

Vrijdag 28 augustus

•

Maandag 31 augustus 18-22u - Generale repetitie

•

Dinsdag 1 september

18-22u

18-22u

Inspelen 's-middags in Het Concertgebouw, 's-avonds concert!

