
1e nieuwsbrief  
Ontstaan 

Lang leve Facebook!  
Wij, Annemarie van 
Leen, Margje Vleck en 
Roel Verheggen leerden 
elkaar in 2005 kennen 

toen we meededen met musical 
De Ontmoeting en er ontstond 
een bijzondere vriendschap. In 
2014 intensiveerde ons contact 
weer en dat vanwege een foto 
van een mooie lucht die Roel op 
Facebook plaatste. Al snel werd 
dan ook de wens uitgesproken 

samen weer iets te betekenen 
voor het Aquerofonds en de VNB. 
In januari 2015 kwamen we bij 
elkaar, wat een feest!, en werden 
de eerste schetsen op papier 
gezet. Deze hebben we in de 
afgelopen maanden uitgewerkt 
tot voorliggend plan.  
In onze brainstormsessie kwamen 
we al gauw bij de persoon van 
Maria uit; deels vanuit onze 
binding met Lourdes, maar ook 
omdat Maria een fascinerende 
figuur is. Voor zeer velen over de 
hele wereld is zij een baken, een 

licht in het duister. Eenmaal 
op dit spoor werden de 
contouren van onze 
theatervoorstelling helder.  
De Maria Passie is een project 
waarin hedendaagse (pop)muziek 
en het verhaal van Maria worden 
samengebracht. Middels 
kleinschalige en laagdrempelige 
uitvoeringen, maar wel van hoge 
kwaliteit, wordt een groot publiek 
aangesproken. De uitvoeringen 
kunnen door heel Nederland 

worden gegeven in kerken, kleine 
theaters en gemeenschapshuizen. 
Daarmee kan er geld worden 
opgehaald voor het Aquerofonds, 
kan de VNB zich profileren en 
kunnen we mensen deelgenoot 
maken van het prachtige verhaal 
van Maria. Wij hopen van harte 
dat de VNB ons plan wil 
ondersteunen en willen ons voor 
de volle 100% inzetten om er een 
succes van te maken.  

Annemarie van Leen  
           Margje Vleck  

Roel Verheggen 

Nieuwsbrief 
de Mariapassie. 5/20/2016 1e nieuwsbrief 

 

Waarom   
   

Deze nieuwsbrief zal met 

enige (on)regelmaat 

verschijnen. Doel is om 

snel, iedereen die Maria, 

en de Mariapassie een 

warm hart toedicht, op de 

hoogte te brengen van de 

nieuwe ontwikkelingen 

m.b.t. de Mariapassie. In 

deze eerste brief zal een 

klein beetje over het 

ontstaan worden gezegd 

en over de voortgang van 

de aanmeldingen van de 

Sing-in  

De Maria Passie is een project waarin 

hedendaagse (pop)muziek en het verhaal van 

Maria worden samengebracht. 



Sing-in 
Je zingt en hebt zin in een uitdaging ==== dan tot 11 juni 

Je zingt in een koor of hebt 

dat gedaan?  Je zingt solo of in 

een band? Je hebt zin in een 

nieuwe uitdaging? 

Kom dan op 11 juni naar de 

Sing-in voor De Maria Passie! 

Vanaf najaar 2017 zullen de 

uitvoeringen van de Maria 

Passie gaan plaatsvinden door 

heel Nederland. Een uniek 

nieuw project van stichting 

Aquero. Het verhaal van 

Maria omlijst met 

hedendaagse (pop)songs en 

gezet in een bijzonder 

theatraal jasje. 

En daarvoor zijn we op zoek 

naar koorzangers en/of 

solisten die dit project samen 

met ons professionele 

creatieve team gestalte willen 

geven. Script en regie zijn in 

handen van Roel Verheggen, 

vocal-coaching door Margje 

Vleck en productieleider is 

Annemarie van Leen. 

Repetities vinden 1 keer per 

maand plaats op zaterdagen 

in Zeist (vanaf najaar 2016). 

Op zaterdag 11 juni houden 

we een sing-in voor 

geïnteresseerde koorzangers 

en/of solisten. Dan kunnen 

we kijken of je qua zang past 

in onze productie en 

natuurlijk of jij het leuk vindt 

om mee te doen. 

Opgaveformulier met 

voorwaarden kun je 

downloaden, invullen en 

retourneren via onze 

site: www.demariapassie.nl 

Daar vind je ook alle verdere 

informatie over deze 

bijzondere voorstelling. 

 

Graag tot ziens op 11 juni in 

Zeist

Ineke  Dianne Jeannette Leo Marjolein Marjolein Arlette Arlette Janet Ben Hanny Ine Ineke Marleen Lodewien 

Nick Thari Lea Hedwig Hans Jan Suzanna Robin Marjolein Marian Pat Katja 

Bovenstaande  25 personen hebben zich al op gegeven voor de Sing-in 

Lia, Bert, Pien, Jan, en nog een aantal anderen zijn zich nog aan het beraden.   

We gaan voor de 50 dus geef je op via deze link   

Opgeven voor de Sing-in kan door op deze link te drukken of volgende tekst 

http://goo.gl/forms/JZR787SpPL in uw browser balk te kopiëren   

De repetitieplaats is bekend. Hier is ook de Sing-in 

De Dijnselburg: adres Amersfoortseweg 10 3705 GJ Zeist 

 

 

Kijk ook even op de web-site  http://www.demariapassie.nl/ 

Of de facebook pagina van      de Maria passie 

http://www.demariapassie.nl/
http://goo.gl/forms/JZR787SpPL
http://goo.gl/forms/JZR787SpPL
http://www.demariapassie.nl/


 

 

 


