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Wishful Singing zingt bij Muziek met een Plus in De Hoofdhof. 
 
Op zondag 16 september om 15:00 uur gaat in het zalencentrum De Hoofhof in Berkum 
het nieuwe seizoen van Muziek met een Plus van start met een concert door Wishful 
Singing. 

 
Een middag  female a cappella door 
Wishful Singing is een kleurrijke reis 
vol hoogtepunten en verrassingen. De 
vijf klassiek geschoolde zangeressen 
combineren hun wendbare stemmen 
en krachtige podiumpresentatie op 
een geheel eigen wijze. Ogenschijnlijk 
moeiteloos en eenvoudig, 
gepassioneerd in ieder gebaar en in 
iedere klank, avontuurlijk van begin tot 
eind.  
 
De zangeressen kennen elkaar van 

het Nationaal Jeugdkoor. Daar klikte het muzikaal zo goed dat de ambitie ontstond om 
gezamenlijk verder te gaan in female a cappella; een relatief weinig voorkomend genre dat 
hen alle vijf zeer na aan het hart ligt. De topkwaliteit die Wishful Singing sindsdien heeft 
laten horen én zien, is wereldwijd uniek.  
 
Het ensemble treedt regelmatig op in Nederlandse zalen zoals het Concertgebouw in 
Amsterdam en op buitenlandse festivals zoals het prestigieuze City of London Festival in 
Londen. Ook zijn er regelmatig tournees, onder andere door Japan, China, de Verenigde 
Staten, Duitsland, Spanje, Estland en Italië.  
Wishful Singing vergroot doelbewust en actief het repertoire voor female a cappella door 
regelmatig opdrachtcomposities te verstrekken. Daarnaast werken de zangeressen 
veelvuldig en in allerlei verbanden samen met andere musici, artiesten en jong talent.  
 
Onder de titel "Von Bingen tot Boogie" brengt Wisful Singing op 16 september een 
programma dat geïnspireerd is door het schilderij "Victory Boogie Woogie" van Piet 
Mondriaan. 
 
U bent van harte welkom op zondag 16 september om 15:00 uur.   
In de pauze kunt u onder het genot van koffie/thee of een drankje gezellig bijpraten. 
 
Het programma duurt inclusief de pauze tot circa 17.00 uur. 
 
Toegangskaartjes zijn te bestellen via www.muziekmeteenplus.nl of verkrijgbaar voor 
aanvang van het concert. 
 
We zien u graag bij Muziek met een Plus. 
 
De Hoofdhof  
Kerkweg 26 
Zwolle-Berkum. 
 

www.muziekmeteenplus.nl

