
 

 Magellan Singers 

 

Wij houden van zingen en 
daarom geven wij, concer-
ten, uitvoeringen en nemen 

graag deel aan Open-air 
Stad en Havenfeesten, eve-
nementen en festivals op      

muzikaal of “nautisch” ge-
bied. 

    

Boekingen of informatie:      
pr@magellansingers .nl                 

mobiel 06 –53371702  

secretaris@magellansingers.nl                     

 

Een hoogtepunt, in november,   
is ons jaarlijks        

   “Havenconcert”                                                       
in de Evenementenhal te  

Delfzijl 

Diverse optredens 

O.a. bij de TROS,  VPRO, Ra-

dio Bremen,  de nacht van RTV 

Noord in Groningen, Hamburg, 

Düsseldorf, Greetsiel, Rügen, 

Sail evenementen en bij festi-

vals op heel veel plaatsen in 

Nederland en Duitsland 

Er is natuurlijk nog veel meer 

te vertellen, maar…………. 

U leert ons het beste kennen 

door het koor uit te nodigen 

voor uw evenement of       

festival. 

Wij hebben met ons uitgebrei-

de repertoire al heel veel men-

sen luisterplezier bezorgt. 

Neem eens  contact  op voor 

meer informatie: 

 

pr@magellansingers .nl                 

mobiel 06 –53371702  

                   

www.magellansingers.nl 

nl.facebook.com/

Ierse, Engelse folk,   

Ballades, Seasong,  

Shanty. 

Nederlandse en 

Duitse “Zee” liederen 

 



 

1983  

Het koor werd op 4 februari 1983 in 

Delfzijl opgericht.                                  

De bemanning bestaat nu, vele jaren 

later, uit een groep oud-varensmannen 

en landrotten. 

Het koor heeft een eigen orkest en een 

professionele  geluidsinstallatie.  

De gezongen tekst wordt toegankelijk 

gemaakt door een verteller. 

 

De eerste  jaren van haar bestaan zong 

het koor alleen authentieke  Shanty en 

Seasongs.  

Tijdens de lange reis werd de koers 

actueler aangepast. 

 

Het koor presenteert zich nu met de 
titel:     

Magellan’s  

“Voyage around the 
world” 

 

En zingt een omvangrijk repertoire 

Ierse Folk, Seasongs, Ballades, 

Nederlandse en Duitse 

Zeemansliedjes en  Shanty 

 

Dirigent:  Klaas v.d. Woude      

Magellan Singers 

 

De Portugese zee– en kust ontdekker  

Fernâo Magelhâes is naamgever. 

Hij ontdekte in Zuid Amerika een 

vaarverbinding tussen de Atlantische 

en Grote Oceaan. Deze zeestraat is 

berucht om zijn plotselinge val– en 

rukwinden en verraderlijk draaiende 

onderstroming. 

Een behouden doorvaart vraagt om 

veel discipline en nauwe samenwerking 

van de bemanning.  Dit geldt ook voor 

het zingen van ons brede repertoire. 
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