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COMPANY NEWS 

Agenda 
                            

21 december vrijdagavond Optreden Kerstconcert in Oude Kerk 
 

27 december GEEN REPETITIE 
 

3 januari Nieuwjaars toost 
 

19 januari zaterdag 13:10 uur Optreden Paradiso Amsterdam 
 

17 maart zondag Optreden Albrandswaard Zoetermeer 
 

28 september zaterdag Optreden Buytenhage Zoetermeer 
 

6 oktober zondag Optreden Steenvoorde Rijswijk 
 

21 november donderdag Generale Jubileum productie 
 

22-23-24 november Productie Jubileum 
 

1 december zondag Optreden Die Buytenweye 
 

                     www.theswingingcompany.nl  
De ledensite met wachtwoord: Jubileum2019 

Barbara tel 06-25524340 

Van het bestuur 
Op 27 december is er geen repetitie 
 

Ledenadministratie 
Tenor Jaap Mulder heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Bij nader inzien is het voor hem te zwaar om 
de songs uit het hoofd te zingen. 

 
Kerstoptreden 21 december 

Het CKC & partners organiseert op vrijdagavond 21 december een kerstconcert in de Oude Kerk, hoek 
Dorpsstraat en Leidsewallen. Hieraan doen een aantal muzikale disciplines en solisten mee. The S(w)inging 
Company mag hier drie songs zingen en voor de afsluiter zorgen, waarbij het publiek kan meezingen. 
De songs hoeven uit het hoofd gezongen worden. 
Wil je géén tablet gebruiken maar een zwart mapje met je bladmuziek of teksten. 
 

Repertoire:  Hope was born 
   For unto us 
   Let’s go Caroling 
Meezinger als 
afsluiter:  White Christmas 
 

De koorleden en andere medewerkenden hebben gereserveerde plaatsen. 
Kaarten voor toeschouwers kosten € 8,50 incl. een consumptie en kunnen via onderstaande link worden 
besteld.      https://www.ckc-zoetermeer.nl/default/kerstconcert.html 
19:00 uur Zaal open 
19:30 uur Aanvang 
± 22:00 uur Einde 
 

Kleding 
Heren: Zwart kostuum of smoking met wit overhemd en rood vlinderdasje 
Dames: Zwarte feestelijke kleding 
Jurk of rok (kort of lang) met donkere panty. Een mooie broek. Rood accent in de vorm van een corsage, 
sjaaltje o.i.d.  Geen rode kledingstukken. 

 

https://www.ckc-zoetermeer.nl/default/kerstconcert.html


 
 
Optredens 2019 
We zijn blij dat het ons weer gelukt is om vier optredens te boeken via Fonds 1818 in het kader van ‘Koren 
zingen voor ouderen’. De data staan boven in de agenda. 
Omdat het een druk jaar wordt vanwege onze Productie in november is er besloten dit jaar niet mee te 
doen aan korenfestivals.   

 
Paradiso 19 januari 
The S(w)inging Company mag zingen tijdens de Korendagen in PARADISO op zaterdag 19 januari 2019. 
Weteringschans 6-8, 1017 SG Amsterdam. 
Om 13:10 uur zingen wij 15 minuten op het Grote Podium. 
Entrée voor bezoekers én deelnemers is € 3,00. 
 

12:35 uur Inzingen in de kelder  
12:55 uur Aanwezig links naast het podium 
13:10 uur Optreden 
 

Programma: 
Another op’nin’ , another show 
Singin’ the rain 
Sway 
Don’t cry for me Argentina 
Learn to be lonely 
For once in my life 

 

Kleding: 
Heren: Zwarte broek en overhemd met blauwe das en pochet 
Dames: Zwarte broek (lang of ¾), rok of jurk (lengte minimaal op de knie of langer) met zwarte, blauwe of 
groene kleding aan bovenkant met zwarte panty. 
Voorkom dat je helemaal in zwart, blauw of groen gekleed bent (bijvoorbeeld bij een jurk). Combineer altijd 
met de zwarte, groene of blauwe kleur. Zwarte schoenen of laarsjes.  

 
Productie in 2019 

 De datum staat vast op vrijdag 22 en zaterdag 23 november om 20:00 uur en zondag 24 november 
om 14:00 uur. Generale op donderdag 21 november. 
 

 Weet je nog een leuke naam voor de productie stuur dan een e-mail. 
 

 Op de website staat op de homepage voor leden een link naar de pagina met informatie over de  
productie in 2019. Deze zal steeds aangevuld worden. 
 

 Het verhaal van The Phantom of the Opera staat ook op de website. 
 


