Repertoire

Informatie
Voor vragen over Smartofore, het
lidmaatschap of voor het boeken van
optredens kun je contact opnemen met:



De secretaris van ons bestuur,
e-mail info@smartofore.nl
en/of bestuur@smartofore.nl

www.smartofore.nl

Ons repertoire bestaat uit Nederlandstalige
populaire liederen, die zijn bewerkt tot
vierstemmige nummers in een ander jasje.
Denk hierbij onder andere aan:














15 miljoen mensen (Fluitsma & Van Tijn),
Avond (Boudewijn de Groot),
Het is een nacht (Guus Meeuwis)
Iedereen is van de wereld (The Scene),
Ik heb je lief (Paul de Leeuw),
Liefs uit Londen (Bløf),
Mag ik dan bij jou (Claudia de Breij),
Oceaan (Racoon),
Samen een straatje om (Rudi Carrell),
Suzanne (Herman van Veen)
Zelfs je naam is mooi (Henk Westbroek),
Zij maakt het verschil (De Poema’s),
etc.

Repetities
Maandag van 20.00 tot 22.00 uur.
KBS Kameleon
Stradivariusstraat 159
3822 DP Amersfoort
http://www.kbskameleon.nl/

www.smartofore.nl

Smartofore
Smartofore is het anagram van Amersfoort.

Nederlandstalig
in een andere jas

Smartofore is een koor dat populaire
Nederlandstalige liederen zingt, maar ...
dan in een ander jasje.
Smartofore kiest voor een niveau dat
tevens enige inzet vraagt van onze
amateur-zangers wat betreft het oefenen
tussen de wekelijkse repetities door. Daar
krijgen de swingende leden veel voor
terug: een geweldige onderlinge sfeer,
professionele begeleiding, originele
arrangementen en nummers die klinken als
een klok!
Onze dirigent – Wilco Stronks – arrangeert
en bewerkt bekende melodieën tot
vierstemmige nummers. En hoewel de
oorspronkelijke compositie nog wel
herkenbaar is, krijgt elk nummer zo een
nieuwe eigen stijl.
Paul de Leeuw’s “Ik heb je lief” wordt een
rap; een ballade als “Liefs uit Londen” van
Bløf een rumba; “Zij maakt het verschil”
van de Poema’s (Van Dik Hout en Acda &
De Munnik) een Tango; en “Suzanne” van
Herman van Veen gaat up-tempo inclusief
stukjes uit andere liedjes (Anne, Opzij,
Jesus Christ Superstar, etc.).
Spreekt dit je aan dan is Smartofore echt
iets voor jou. Kom vrijblijvend eens kijken
en luisteren op een van onze repetitie
avonden. Je bent van harte welkom.

Optredens
Smartofore treedt gemiddeld zo’n vijf à zes
keer op per jaar. Eenmaal per jaar brengen
we een groot optreden. Dat optreden vormt
de première van de nieuwe nummers die
wij jaarlijks toevoegen aan ons repertoire.
Daarnaast treden we bijna jaarlijks op
tijdens ‘Gluren bij de Buren’ in de winter en
tijdens ‘Struinen in de tuinen’ in de zomer.
Ook bij de inloopconcerten die Scholen in
de Kunst organiseert zijn we over het
algemeen van de partij. Evenals bij de Dag
van de Amateurkunst die in september
samenvalt met de Open Monumentendag.
En tenslotte zetten we ons beste beentje
voor en zingen we het hoogste lied voor
onze oudere medemens in verpleeg- en
verzorgingshuizen. Dat doen we zo’n twee
keer per jaar en als dat uitkomt tijdens een
reguliere repetitie-avond.

