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Operettegezelschap a Tempo!
brengt cd uit
05/09/2017 om 02:57 door sdi

A Tempo! wil met de cd een nieuw elan geven aan de vereniging.

(FOTO: SDI)

TIELT - Een operette-cd, opgenomen in de Sint-Jozefkerk. Daarmee wil a

Tempo! een nieuwe wind door het ensemble laten waaien en een nieuwe
aanhang werven.

JOS LEWILLE
“We gaan op zoek naar zangers en dansers
voor onze volgende productie, weer in het
Gildhof”

Net als zoveel Tieltse
cultuurverenigingen leidt ook a
Tempo! onder de aanslepende
asbestproblemen in cultuurcentrum
Gildhof. A Tempo! (Tielts Ensemble
voor Muzikale Producties en

Operettes, nvdr.) beleefde een moeilijk jaar. De derde opvoering van hun operette
‘Musketiers in 't klooster’ moest noodgedwongen worden geannuleerd.
Maar de werkingskosten namen daardoor niet af. Het gezelschap kwam in nauwe schoentjes
te zitten nu het een kleiner publiek bereikte. Maar het bleef niet bij de pakken zitten. Het
ensemble kreeg hulp van Ludwig Van Gijsegem, wiens zoon Leander lid is van a Tempo!
Op 19 maart vorig jaar had een operetteconcert plaats. Daarvoor werd uitgeweken naar de
Sint-Jozefkerk. De samenwerking tussen het orkest en de vijf solisten viel zo goed mee, dat
er besloten werd een cd op te nemen met stukken uit bekende operettes en geliefde aria's.
Omdat de akoestiek van de kerk een extra cachet gaf, vonden de opnames ook daar plaats.
‘Operetteparels’ wordt op 15 oktober live voorgesteld in de Sint-Jozefkerk.

Audities
Om het gezelschap nieuw leven in te blazen, houdt a Tempo! de komende maanden ook
audities voor zangers. “We willen lokaal talent ontdekken”, zegt voorzitter Jos Lewille. “In
eerste instantie gaan we koren en muziekacademies aanschrijven. We zoeken ook
aansluiting bij andere Tieltse verenigingen, bijvoorbeeld voor ons ballet.”
De volgende operette die op de agenda staat, is ‘De Vleermuis’ van Johann Strauss.
Daarvoor kan a Tempo! best nog wat versterking gebruiken.
Normaal gezien zullen die voorstellingen opnieuw in het Gildhof kunnen plaatsvinden.

INFO
info@atempo.be of 0485-76.94.01. De cd kost 15 euro, tijdens de voorstelling op 15/10
betaal je 10 euro (ticket 20 euro).

