
Couleur Vocale	  
 

Programmering voor de maand Juli 
Met specials voor de maandagse toeristenmarkt in Diever 

	  

 

11 en 18 juli: Zingen met Carolien 
Wat:	  Een	  uur	  lang	  genieten!	  Met	  elkaar	  zingen	  we	  bekende	  Nederlandse,	  Engelse	  en	  
Afrikaanse	  liederen	  en	  canons	  uit	  verschillende	  culturen.	  Laagdrempelig,	  zangervaring	  
is	  niet	  vereist.	  Vleugel	  en	  diverse	  andere	  instrumenten	  zijn	  aanwezig	  maar	  neem	  
gerust	  ook	  die	  van	  jezelf	  mee.	  Het	  gaat	  (al)	  door	  bij	  minimaal	  4	  deelnemers.	  
Wanneer:	  Op	  de	  maandagen	  11	  juli	  en	  18	  juli	  tijdens	  de	  toeristenmarkt	  	  
Waar:	  In	  de	  studio	  van	  Couleur	  Vocale,	  Hoofdstraat	  56,	  DIEVER	  
Hoe	  laat:	  16.30	  –	  17.30	  uur	  
Toegang:	  €	  5,-‐	  
	  

 

24 en 25 juli: ‘van duiven en bomen en grote dromen...’  
een muzikale vertelling voor jong en oud 

Wat:	  Carolien,	  Arja	  en	  Yvonne	  vertellen	  en	  verklanken	  een	  levendig,	  ontroerend	  en	  
humoristisch	  sprookje	  over	  ‘identificatieverwarring’	  in	  het	  hoofd	  van	  een	  duivenjong	  
dat	  door	  ‘noodlottig	  toeval’	  als	  wees	  ter	  wereld	  komt	  en	  dan	  moeizaam	  haar	  weg	  tot	  
volwassen	  vogel	  moet	  zien	  te	  vinden.	  	  
Wanneer:	  Zondagochtend	  24	  juli	  van	  12.00	  –	  12.50	  uur	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  Maandagmiddag	  25	  juli	  van	  16.30	  –	  17.20	  uur	  
Waar:	  In	  de	  studio	  van	  Couleur	  Vocale,	  Hoofdstraat	  56,	  DIEVER	  [Op	  zondagochtend	  14	  
augustus	  wordt	  ‘van	  duiven	  en	  bomen	  en	  grote	  dromen...’	  uitgevoerd	  in	  Theater	  Zael,	  Zuideinde	  56,	  Meppel.]	  
	  

Toegang:	  €	  10,-‐,	  kinderen	  t/m	  12	  jaar	  €	  5,-‐	  
	   Na	  afloop	  is	  er	  nog	  wat	  te	  drinken	  en	  lekkers	  

	  
Uitgebreide	  brochure	  op	  aanvraag	  verkrijgbaar.	  	  

Deze	  voorstelling	  bij	  jou	  thuis	  of	  in	  de	  buurt?	  Bel	  Carolien.	  
	  

Inlichtingen,	  reserveringen	  en	  boekingen	  bij	  Couleur	  Vocale:	  Carolien	  Fleumer	  
	  

	  

	  
Ruimte voor Leven en Muziek 

Carolien.fleumer@hetnet.nl	  	  	  www.couleurvocale.com	  	  06-‐55	  740	  353	  
	  

Hoofdstraat	  56,	  7981AB	  	  DIEVER	  


