Heb je ook interesse om met ons mee te zingen?
Wil je een keer vrijblijvend een repetitie bijwonen? Dat kan. We repeteren
iedere dinsdagavond van 19.45 tot 22.15 u in het Huygens Lyceum, Von
Flotowlaan 1, Eindhoven. Je bent van harte welkom!
Meer info: www.philipskoor.nl/contact.

Het Philipskoor verzorgt jaarlijks 3 tot 5 concerten of concertseries en wordt al
sinds de oprichting in 1937 gesteund door naamgever Philips. Het koor richt zich
op de grotere koorwerken. Zo voert het PPK al sinds 1948 jaarlijks de Matthäus
Passion uit, een traditie van inmiddels meer dan 70 jaar! Onze thuisbasis is
Eindhoven, maar we zingen ook regelmatig in de grootste concertzalen van het
land. Ons motto is: hard werken, muziek op hoog niveau brengen en daar samen
ook heel veel plezier aan beleven. Het koor telt ca. 70 leden, waaronder diverse
buitenlandse expats (in totaal zijn 8 nationaliteiten vertegenwoordigd).

“I come from Taiwan. Béni, the
conductor speaks only Dutch, but he
is very patient and has a very good
musical instinct. For me it is very easy
to follow him and I enjoy singing
together with him.“
Jan
"De uitvoeringen van de 8e
symfonie van Mahler waren heel
bijzonder. Het is natuurlijk uniek
dat je met 500 musici op het
podium staat van het
Concertgebouw in Amsterdam.
Waar maak je dat mee?"
Jurriaan
"Het mooiste vind ik de totaalwerken. Bijvoorbeeld
Porgy en Bess. Dat zijn wel echt belevenissen. En het
mooie van een groot werk is, dat je dan de emotie
van het stuk van het begin tot het eind overbrengt en
uitdraagt. Dat spreekt mij het meeste aan. Fijn dat
we zo veel van dit soort totaalwerken uitvoeren bij
het Philipskoor!" Saskia

"Ik was naar een paar concerten
van het Philipskoor geweest en
had zoiets van: 'Als ik daar tussen
mag staan, dat lijkt me echt
geweldig!' Ik had nooit gedroomd
dat dit ook ooit zou gebeuren! "
Saskia

“De club is heel divers, met
allemaal mensen die één ding
gemeen hebben, namelijk: dat ze
allemaal een goede stem hebben
en dat ze voor hun plezier
kwalitatief hoogstaande muziek
willen maken." Erik

“Koor en dirigent houden van hard werken en er
voor gáán. Dat is fijn! Ik vind 't wel belangrijk
dat je als koor er voor open staat om altijd
dingen bij te leren. Ik ga altijd met het gevoel
naar huis dat ik weer wat heb opgestoken!“
Nanda

“Door de jaren heen zijn we een hele
diverse groep zangers geworden. Met
mensen die al 25 jaar lid zijn, maar
we hebben er de afgelopen jaren ook
veel nieuwe leden bij gekregen. De
mensen komen uit de hele regio
Eindhoven. Er zingen ook veel expats
mee, in totaal maar liefst 8
nationaliteiten." Erik

"Wat ik belangrijk vind bij
zingen is dat je een goed
gevoel hebt bij de dirigent,
en dat was er bij Béni
meteen. Hij is enthousiast,
positief en zijn
enthousiasme is erg
aanstekelijk, hij weet
mensen mee te krijgen."
Anne

