
Concert ‘Hopes of Freedom’ door La Quatri & partners 
Met melodieën uit film-, musical- en game-muziek. Wij hebben er zin in, u ook? 

 
Twee jaar na ons muzikaal in het water gevallen zilveren lustrum mogen we weer…wat vinden we het 
fijn dat we op zaterdag 21 mei om 20:00 u weer samen mogen zingen, samen mogen musiceren, samen 
mogen optreden voor u! 
 
Samen met onze vaste muzikale partners dirigent Jeroen Geurts, houtensemble Faklaf, koperkwartet 
Four X One en percussionist Jérôme van Groenendael heeft zanggroep La Quatri een mooi 
concertprogramma samengesteld. We hebben ons daarbij onder meer laten inspireren door 
filmmuziek, musicalmelodieën en muziek uit games rondom vrijheid en vrij zijn, niet bevroedend dat 
dit thema actueler is dan ooit. 
 
‘Hopes of Freedom’ is de titel die het concert heeft meegekregen. We hopen dat we met onze muzikale 
boodschap mensen ontroeren en inspireren om samen te blijven werken aan vrijheid, vrede en 
vriendschap. Het luistergenot zal ook zitten in de herkenning van melodieën. Wat dacht u van One 
Hand, One Heart uit de West Side Story of Gabriel’s oboe uit de film The Mission met een fluitsolo? In 
Gabriella’s Sang uit de film Sa som i himmelen gaat het om de zoektocht naar innerlijke vrijheid en 
vrede om jezelf te kunnen zijn. Het gospelachtige Baba Yetu, Onze Vader in het Swahili, is het 
titelnummer van de videogame Civilization IV. Colors of the Wind uit de Disneyfilm Pocahontas roept 
op tot samenleven in harmonie. De vrijheid moet ook gevierd worden, zoals het feest New York, New 
York op Victory over Japan Day in 1945. Deze song uit de gelijknamige film New York, New York is bij 
een breed publiek vooral bekend geworden door Frank Sinatra. Ook minder bekende nummers zullen 
de revue passeren zoals The Gift of Love, oorspronkelijk gezongen door onder meer Bettle Midler en 
Viktors tale uit The Terminal met een mooie klarinetsolo. De hoopvolle boodschap van vrede, vrijheid 
en vriendschap komt ook prachtig naar voren in A Little Prayer van de componiste Evelyn Glennie, een 
solostuk voor marimba en euphonium. 
 
Laat u verrassen! Wij hebben er zin in en u hopelijk ook. 
 
Concert ‘Hopes of Freedom’ onder leiding van Jeroen Geurts door La Quatri & partners op zaterdag 
21 mei, 20:00 u in de kerk in Milsbeek. 
De toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld om ook in de toekomst dergelijke 
concerten te kunnen blijven organiseren. 
 

 
  


