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Lieve medezanger,
Begin maart hebben we nog heel fijn gezongen in de kapel in Laren. Samen! We wisten
nog niet wat ons boven het hoofd hing. En hoe onzeker we voorlopig zouden blijven over
de toekomst van ons samen zingen. Een moeilijke, bizarre tijd, volgde. Met het aanbieden
van ‘Met Hart en Ziel Thuiszingen’ heb ik deze tijd enigszins willen overbruggen.
Nieuwe wegen zoeken...
Inmiddels kan er weer iets meer. Koren mogen, voorzichtig en met de nodige restricties,
weer gaan repeteren, maar in kleinere groepen en met ruime afstand tussen elkaar. Veel
is nog onzeker. Daarom blijft voorzichtigheid belangrijk. Maar er is een opening! Op de
volgende vrijdagavonden is de kapel weer voor ons gereserveerd:

4 september, 2 oktober, 6 november, 18 december.
Mantra-concert op 4 september!
De eerste avond op 4 september wil ik graag het nieuwe seizoen openen met een
kleinschalig ‘Mantra-concert’! Kleinschalig wil zeggen: beperkt toegankelijk, namelijk voor
15 mensen. En het betekent ook: beperkt meezingen. Maar dat compenseren we door
heel mooi voor jullie te spelen en te zingen! Wie zijn die ‘we’?
Er is de afgelopen maanden een bijzonder contact tot stand gekomen tussen zanger/
gitarist Jan Linssen (janlinssen.nl) en mij. Hij zingt net als ik mantra’s en spirituele
liederen. We hebben aanvankelijk op digitale wijze en inmiddels in levende lijve
uitgewisseld en samen gespeeld, tot ons beider vreugde. Graag delen we dat met
anderen, met jullie! Gezien het beperkte aantal plekken, is het handig om je snel aan te
melden als je wilt komen!
Mantra Project-Koor ‘Ananda’
Met een kleine groep van 8-10 medezangers in 8 zangavonden vanaf de herfst toezingen
naar een optreden in het voorjaar met mantra’s en spirituele songs in de kapel (en wie
weet ook nog elders). De naam ‘Ananda’ staat voor de redeloze vreugde, die het zingen
ons hopelijk brengen zal en waar we weer van mogen uitdelen. Lijkt dit je iets voor jou? Er
is niets anders nodig dan jouw eigen hart&ziel in het zingen! Mail me als je vragen hebt en
laat het me weten als je mee wilt doen!

Van de twee nieuwe activiteiten staan hieronder affiches afgebeeld, met nadere informatie.
Daarnaast is er in oktober, november en december op bovengenoemde data weer Met
Hart en Ziel zingen, in een iets aangepaste vorm. Daarover later meer!
Ik hoop je weer te ontmoeten!
Warme groet,
Suzanne
Suzanne Uleman
www.liedvanjouwleven.nl

