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Genk, 16 maart 2018

Beste muziekliefhebber,

Zoals u weet, heeft het kamerkoor Incantatio uit Genk o.l.v. van Jos Venken in de loop der jaren een stevige
muzikale reputatie opgebouwd met de organisatie van vele gesmaakte concerten, zoals het Requiem van
Mozart en in het voorjaar van 2017 de Johannespassion van J.S. Bach. Hierbij werden we ondersteund door
een professioneel orkest en met medewerking van gerenommeerde solisten.

In juli 2017 nam Incantatio weer succesvol deel aan een internationale koorwedstrijd, het 8ste World Peace
koorfestival te Wenen. We behaalden een gouden medaille en dit in aanwezigheid van de Belgische
ambassadeur! Aansluitend aan dit muzikale hoogtepunt volgden we een workshop onder leiding van een
enthousiaste dirigent van de beroemde Wiener Sängerknaben.
In november bracht Incantatio een aperitiefconcert, op een unieke locatie: de Studio Pieter Stockmans. Op
het programma stonden romantische werken over de herfst. Onder impuls van het enthousiaste publiek rijpte
het idee om een groot concert met omvangrijke romantische werken te brengen.
Dit zal plaats vinden op zondag 22 april a.s. onder de titel "Lux aeterna". Op het programma staan ondermeer
het Schicksalslied en delen 1 en 2 uit Ein deutsches Requiem, van Johannes Brahms en twee a capella
bewerkingen van grote instrumentale werken van Gustav Mahler en Edward Elgar. In juli 2018 staat de
deelname aan een internationale koorwedstrijd te Rome op het programma. Meer informatie,
luisterfragmenten e.d. over het kamerkoor kunt u vinden op onze website www.incantatio.be.

Om deze actieve, uitdagende koorwerking op een gezonde manier verder te kunnen zetten, doen wij niet
alleen een beroep op de ondersteuning van de overheid en het concertpubliek maar ook op onze groep
geïnteresseerde vrienden die het koor nog iets meer in hun hart dragen.
Van deze ‘Incantatio-Vriendenkring’ vragen wij, net als de vorige jaren, naast morele steun ook een jaarlijkse
financiële bijdrage van 30 euro als steunend lid, of 50 euro als beschermend lid.
Steunende leden krijgen daarvoor 1 toegangskaart en beschermende leden 2 toegangskaarten per jaar. Alle
leden van de vriendenkring worden bovendien in het programmaboekje vermeld.
Sponsoring is natuurlijk ook altijd welkom. Daarvoor kunnen steeds individuele afspraken qua vermelding
en vergoeding gemaakt worden.

Het koor, dirigent en bestuur zouden het zeer op prijs stellen als u met een van de aangeboden formules
Incantatio wilt blijven helpen om verder zijn publiek en vooral zijn vrienden te blijven bekoren. ‘Incantare’
betekent immers ‘betoveren’. Uw bijdrage kan worden gestort op IBAN BE95 9799 4232 1558 en BIC
ARSPBE22, met vermelding ‘Incantatio-Vriendenkring 2018'.

Wij danken u bij voorbaat voor uw sympathieke ondersteuning.

Met vriendelijke groeten,

Jos Venken Joris Geurts
Dirigent Incantatio Voorzitter Incantatio


