
Requiem 2020

Proficiat met jullie mooie concert afgelopen zondag!

Das war ein bewegendes und in seiner sich steigernden Ausdruckskraft
hinreißendes Requiem! Ein Chor in Hochform. Und ein Solisten-Quartett
ebenso. Der Solo-Sopran und der Chor-Sopran überboten sich gegenseitig.
Das Benedictus war zum Weinen schön. Und meine Frau, die Lateinlehrerin
ist, hat sich gefreut über das deutlich und verständlich gesungene Latein.
Besten Dank für dieses Ereignis und viele Grüße

Wat een prachtig concert was het! We hebben er enorm van genoten.
Grote dank voor de kaarten die we nog konden krijgen!

We vonden het heel fijn aanwezig te zijn en ik heb genoten van de uitvoering van 
het Requiem.

Het was grandioso! En zo fantastisch veel belangstelling Genoten!

Ongelofelijk wat je daar allemaal voor elkaar gekregen hebt in Deventer, 
gefeliciteerd! Het koor kwam behoorlijk professioneel over.

Het Requiem was echt super gisteren, ben nog steeds aan het nagenieten.   

I was so happy to play Mozart with such a great colleagues on the stage, this was a 
great project, I am proud to have been part of it!  

Het was een prima concert afgelopen zondag; goed georganiseerd en een mooi 
volle kerk! De reacties die ik heb gehad van diverse mensen waren lovend.

Wat was het een feestje!

Wat een heerlijk concert hebben we kunnen neerzetten. Ik dank jullie daarvoor en 
vond het een voorrecht om dit requiem te mogen zingen in het Hanzeproject. 
Menig koorstuk zit nog regelmatig in mijn hoofd. Ook mijn familie en vrienden 
waren zeer enthousiast.

===============================================================

Johannes Passion 2019

Na gisteren was ik wel even stil. Maar nu kan ik zeggen:
FAN.
TAS.
TISCH! Heel veel dank.



===============================================================

Fire Songs 2018

Wat een prachtig begin van het nieuwe seizoen kasteelconcerten voor ons!
Om het even onparlementair uit te drukken: ik vond het om te janken zo mooi en 
dat heb ik dan ook gedaan.Vooral het Miserere van Allegri en de werken van Pärt 
hebben mijn man en ik zeer gewaardeerd. Grote dank, natuurlijk ook aan de leden 
van het koor, de sopraan en de klavecinist voor een onvergetelijke middag    

Wir haben ein grandioses Konzert gehört: Von Allegri bis Arvo Pärt! Dargeboten 
von einem gut disponierten Chor mit vielen jungen Stimmen und einem tollen 
Solistenensemble! Kompliment! So etwas gibt es nicht alle Tage. Jedenfalls nicht in 
der Grafschaft


