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Duizend jaarzingevendemuziek



Wishful Singing nodigt je uit om samen 
duizend jaar spirituele muziek te vieren.

Tickets & informatie 
www.wishfulsinging.nl

Februari

ZA 4 / ROTTERDAM
Bergsingelkerk, 20.00 u

ZO 5 / DEN BOSCH
Protestantse Kerk, 20.00 u

VR 10 / ACHTERVELD
St. Jozef Parochie, 20.00 u

ZO 12 / HELMOND
Trudokerk, 15.00 u

DO 16 / GRONINGEN
Lutherse Kerk, 20.00 u

VR 17 / DEVENTER
Bergkerk, 20.00 u

ZA 18 / AMSTERDAM
Singelkerk, 20.00 u

VR 24 / SPANBROEK
Bonifatiuskerk, 20.00 u

Maart

ZA 4 / GENT
Theater de Bijloke, 20.00 u

“De zang van 
Wishful Singing 
is zowel hemels 

als aards.”

Winand van de Kamp
Haarlems Dagblad

Wishful Singing 
Must-see female a cappella

Vijf zangeressen, die méér willen dan alleen muziek maken, 
dat is Wishful Singing. De concerten van Wishful Singing zijn een 
combinatie van a cappella zang, inspirerende verhalen én een 
theatrale uitvoering op het allerhoogste niveau. Het ensemble treedt 
op van Japan tot in de U.S.A. Wishful Singing wordt door pers en 
publiek geprezen om de beheersing van een brede waaier aan 
muziekstijlen, van gregoriaans en klassieke muziek tot volksmuziek 
en close harmony. In 2021 ontwikkelde Wishful Singing Zing je Sterk, 
een zangtherapie voor patiënten met langdurige covidklachten waar 
inmiddels circa 1.500 mensen aan hebben meegedaan. 

Door de eeuwen heen is er prachtige muziek 
geschreven om de verbinding met het hogere, 
het grotere geheel, te bekrachtigen. 
Deze klanken brengen, ook buiten de context 
van het geloof, troost, hoop en een gevoel 
van verbinding met jezelf en met de mensen 
om je heen. 

Wishful Singing zingt contemplatieve en 
energieke muziek, die ruimte geeft om écht 
even stil te staan. In de gloria beslaat een 

breed muzikaal spectrum: van doorvoelde 
gregoriaanse gezangen uit de middeleeuwen 
tot levenslustige composities van hedendaag-
se componisten. Naast Europese kerkmuziek 
brengt het ensemble ook repertoire dat de 
verwondering over de natuur bezingt. 
De muziek wordt omlijst door zinrijke poëzie, 
die het concert een extra dimensie geeft.  
Vier met Wishful Singing de schoonheid en 
kracht van de muziek en beleef een moment 
van bezinning en vreugde. 

Met muziek van 
onder anderen  

Hildegard von Bingen, 

Henry Purcell,  
Ola Gjeilo en  

Maurice Duruflé 

In de gloria


