Heel Almere Zingt.
Een Rondje Vrijthof in eigen stad!
Groot Classic Sing Along Event met Opera Familia, de
gezelligste muzikale familie van Nederland.
Almere Havenfestival decor groot meezingfeest
Almere Haven, Het Almere Havenfestival staat zondagmiddag 3 september vanaf 12.45
uur volledig in het teken van het grote meezingfeest: Heel Almere Zingt! Als één grote
familie mee zingen, zwaaien en zwieren met de populaire Nederlandse Classic Meets
Pop Formatie Opera Familia, Classical DJ Mr Van Walsh en het speciaal voor de
gelegenheid samengesteld “Groot Almere Zingt Mee Koor”.
Een feest van herkenning met schitterende Klassiekers die uit volle borst kunnen
worden meegezongen, mede dankzij de teksten die, al dan niet fonetisch ,op de grote
beeldschermen worden geprojecteerd.
‘Het is voor ons elke keer weer zo enorm genieten als we zoveel mensen uit hun dak zien
gaan en zien verbroederen door gewoon heerlijk massaal met elkaar te zingen’ . Of het
nu een stuk is als ‘O Sole Mio’ , een Weense Wals met Nederlandse tekst, een musical hit,
een opera klassieker als het Slavenkoor of een lied van onze eigen volkszanger Andre
Hazes…… met elkaar zingen is altijd weer het leukste wat er is.
Samen met Classical DJ Mr Van Walsh en lokale koren en artiesten, brengen we deze
meezingfeesten het komende seizoen op pleinen in het hele land. Ouderwets gezellig en
stijlvol!
Na de landelijke doorbraak bij RTL4 in 2011 via het TV programma Holland’s Got Talent,
is Opera Familia niet alleen nationaal populair, maar ook internationaal staan ze volop in
de schijnwerpers. Tijdens een recente tournee werd Opera Familia vergeleken met Il
Divo en omschreven als de vocale versie van André Rieu.
Het Groot “Heel Almere Zingt Koor” is samengesteld uit maar liefst 3 koren uit Almere.
‘Multiple Voices’, ‘Het Dameskoor’ en ‘The Early Birds’ . Een unieke samenwerking
geïnitieerd door Stichting Col Canto Almere.
Wilt u zich alvast op een aantal meezingers voorbereiden, ga naar
www.heelhollandzingt.com
‘Heel Almere Zingt’ zal op beeld worden opgenomen. Mis het niet!
3 september, 12.45 uur; Sluiskade, Almere Haven.
Meer info; www.vvvalmere.nl/nl/havenfestival
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