
 
 

 
[PERSBERICHT, 7 oktober 2020] 

EENS KOMT DE DAG #eenskomtdedag 
release van een hoopvol corona lied met Tania Kross en Yosina Roemajauw 
 
Het coronavirus heeft onze maatschappij midden in het hart geraakt. De onzekerheid is nog niet 
voorbij, maatregelen worden weer aangescherpt, de tweede golf is begonnen en een vaccin laat 
nog op zich wachten. Maar zoals Minister-President Mark Rutte al zei tijdens het coronadebat 
op 30 september: “De dag komt…dat we weer normaal met elkaar kunnen omgaan.”  

Een goed moment om onze creativiteit aan te spreken 
en wat troost, hoop en verbinding te brengen. Na een 
periode van intensieve samenwerking met diverse 
betrokken partners kunnen wij vandaag met trots het 
prachtige nieuwe lied Eens komt de dag presenteren!  
 
De beroemde mezzosopraan Tania Kross en Voice 
Kids winnares Yosina Roemajauw (13 jaar!) hebben 
dit lied opgenomen met de Jonge Strijkers en 
Blazers Nederland.  
 
De bijbehorende videoclip is opgenomen in het 
veelzijdige Tobacco Theater te Amsterdam. 
 
Dominic Seldis, ambassadeur van de Stichting Jonge Strijkers en Blazers Nederland:  
“This is the perfect song to lift your heart and soul. Superbly played by the Jonge Strijkers and 
Blazers and joined by the amazing Tania Kross and Yosina, this is the very reason why young 
people need to play music - it just brings so much happiness! It is impossible  to watch this video 
without smiling.!” 
 
Artistiek leider en dirigent Nico Schippers (tevens trombonist in het Concertgebouworkest) en 
zakelijk leider Naomi Bach (tevens 1e violiste in het Residentie Orkest) hebben het initiatief 
genomen om het speciaal door Thijs Borsten gecomponeerde Eens komt de dag te produceren. 
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft het idee omarmd en mede mogelijk gemaakt. 
 
Eens komt de dag kunt u hier beluisteren (ook via Spotify, iTunes en Apple Music) en bekijken: 

• Youtube 
https://youtu.be/XqSPqZa6GzU 

• Originele film- en audiobestanden (met en zonder intro titels) downloaden: 
https://www.dropbox.com/sh/bgkr4nmqnyokf2d/AAAS7HoOFJKcYV5GhRb9rt4Ta?dl=0 

We zouden het op prijs stellen indien u dit mooie initiatief onder de aandacht van uw kijkers en/of 
lezers wilt brengen. Tania, Yosina, het orkest en Dominic Seldis, allen staan gereed om hieraan 
mee te werken. 
 
Jonge Strijkers & Blazers Nederland 
Een ensemble-academie voor muzikale talenten uit heel Nederland, gevestigd in Amsterdam. Drie 
strijkersensembles, twee blazersensembles, strijkkwartetten, een jaarlijks zomerkamp, twee 
projecten en acht concerten per jaar op prachtige locaties met diverse (maatschappelijke) 
thema’s, verrassende samenwerkingen, workshops, masterclasses, studieweekenden, 
professionele coaches, een gedreven dirigent en geweldige solisten! 

Voor meer info en/of persmateriaal zoals foto’s, logo’s etc neemt u contact op met:  
Nico Schippers, nicoschippers@me.com, 06 53 636 135, www.jongestrijkersenblazers.nl  


