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Wishful Singing stelt Lieven Cooiman aan als zakelijk leider
Met ingang van 1 mei 2017 gaat Lieven Cooiman aan de slag als
zakelijk leider voor female a cappella ensemble Wishful Singing. Sinds
januari 2017 valt Wishful Singing onder de meerjarige
activiteitensubsidieregeling van het Fonds Podiumkunsten: een
bekroning op de ontwikkeling en professionalisering die het ensemble
de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.
Lieven Cooiman (1987) bouwde in de afgelopen acht jaar een breed
netwerk op tijdens zijn werkzaamheden voor diverse ensembles,
festivals en concertzalen in Nederland, zoals Holland Baroque en het
Festival Oude Muziek Utrecht.
Maartje van Weegen, voorzitter Stichting Wishful Singing: “Wij zijn
trots dat het Fonds Podiumkunsten de kwaliteit van Wishful Singing
heeft onderstreept door de toekenning van een subsidie voor het jaar
2017 in het kader van de meerjarige activiteitensubsidieregeling. De
benoeming van Lieven Cooiman geeft Wishful Singing de mogelijkheid
ook op zakelijk en organisatorisch gebied verder te professionaliseren.
Lieven is de juiste man op de juiste plaats.”
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“De afgelopen jaren hebben onze muzikale activiteiten zich dusdanig uitgebreid, dat het aanstellen van een zakelijk
leider noodzakelijk werd”, vult Marjolein Stots, zangeres in Wishful Singing, aan. “We zijn heel erg blij dat Lieven
Cooiman zich in wil gaan zetten voor het ensemble en dat wij, de zangeressen, ons nog meer op de artistieke
ontwikkeling van Wishful Singing kunnen gaan richten.”
Lieven Cooiman: “Het is altijd al mijn droom geweest om voor een vocaal ensemble van topniveau te mogen werken.
Het genre heeft mijn grote liefde. Wishful Singing timmert al jaren enorm aan de weg. En met succes. Ik zie er zeer
naar uit om deze lijn samen met Wishful Singing voort te zetten en het ensemble tot nog grotere hoogten te
brengen.”

Female a cappella ensemble Wishful Singing heeft in de ruim 10 jaar van haar bestaan een unieke plaats verworven in
de vocale ensemblewereld. De vijf zangeressen treden veelvuldig op in gerenommeerde concertzalen in eigen land,
maar ook elders in Europa, Japan, China en Amerika. Wishful Singing werkt samen met topensembles in binnen- en
buitenland, maakt spraakmakende beeld- en geluidsopnames en is actief op het gebied van muziekeducatie.
Het werk van Wishful Singing is mede mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten en de
schenkers van Wishful 50.
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