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Op zondag 2 december neemt T-SiNG! deel aan Kerstwereld Rolduc
De historische kruisgangen van Abdij Rolduc te Kerkrade zijn weer het decor voor Kerstwereld Rolduc. De 900 jaar
oude abdij – een uniek complex op zichzelf – wordt omgetoverd in een magische kerstwereld met zeventig gezellig
ingerichte kraampjes. Verschillende koren uit de regio brengen hun liederen ten gehore in het, met prachtige
muurschilderingen versierde, kerkje van stichter Lambertus van Rolduc.
T-SiNG! zal zingen op zondag 2 december om 13.00 uur in die Abdijkapel met een optreden van zo’n 40 minuten.
Geen specifiek kerstrepertoire maar wel prachtige sfeervolle songs die T -SiNG! Ten gehore zal brengen.

Algemene informatie over T-SiNG!

T-SiNG! is niet zomaar een koor maar een ambitieuze vocalgroup met de focus op zowel
kwaliteit als entertainment. Men-only! Sinds 2011 is Tilburg dit spetterende vocaal
initiatief rijker! Een groep zangers die staat voor kwaliteit en met drang naar progressie
in het DNA! Het repertoire van T-SiNG! bestaat uit barbershopsongs, close harmony en
arrangementen van bekende popsongs. Alle songs worden uit het hoofd gezongen en dat
geeft de mogelijkheid om in een intense beleving te komen. Zo kan het koor met volle
teugen van een optreden genieten en dat komt in de uitstraling dan ook krachtig over.
Naast verder ontwikkeling van muzikaliteit, zang en sound wil T-SiNG! ook meer
theatrale elementen aan de performance toevoegen om de entertainment waarde te
verhogen. T-SiNG! wordt (steeds) leuker voor het publiek! T-SiNG! staat onder leiding
van Michiel Bekker en werkt met coaches voor ‘Singing & Music’ (Stuart Sides) en voor
‘Presentation & Entertainment’ (Annemiek Nienhuis).
Dat T-SiNG! zich inmiddels kan scharen tot de topkoren van Nederland is duidelijk uit
prestaties die werden neergezet in de afgelopen jaren tijdens (inter)nationale
competities. Tilburg zet zich met T-SiNG! op de kaart!
 In 2017 is T-SiNG! Nederlands Kampioen “Male Barbershop Chorus” geworden. Een
internationale jury gaf T-SiNG! een score, die nooit eerder door een Nederlands
Barbershop mannenkoor was gehaald.
 Als Nederlands kamioen is T-SiNG! afgevaardigd naar de Europese Conventie voor
Barbershop muziek in Bournemouth, UK. Hier werd 5de in de rangorde van de
Europese kampioenskoren.
 In 2018 was T-SiNG! op uitnodiging te gast tijdens het Duits Barbershop Festival in
München.

Korte promotietekst

T-SiNG! neemt je mee op een prachtige en intrigerende vocale reis door afwisselde
muzieksoorten. Van meerstemmige barbershopmuziek, close harmony, popsongs en vocal
jazz. Alles a capella en men-only. T-SiNG! geeft energie, ontroert, verstilt en sleept je
mee. Dat kan je meemaken of je kan er aan meedoen. Ervaar het zelf en neem contact
met ons op.
Paul Nas is contactpersoon voor meer informatie of een interview.
paul@paulnas.nl / 06-49752139
Website: www.t-sing.nl
Facebook: www.facebook.com/tsingkoor
Website Kerstwereld: www.kerstwereldrolduc.nl

