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Middle East Tour
June 20, 2015 Avni Auditorium of Ein Gedi Kibbutz
June 22, 2015 Mary Nathaniel Golden Hall, Jerusalem
Reuben M. Reynolds III, Music Director
Craig Coogan, Executive Director
Michelle Chassé, Director and Choreographer
Chad Weirick, Principal Accompanist and Assistant Music Director
Jonathan Hess, Percussion
LeWana Clark, American Sign Language Interpreter
Brian C. Griffin, Customer Service Manager
Adle Nadine Traub, Production Manager
Tony Hastings, Damian Stent, Amanda Bauman, ACFEA Tour Couriers
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Boston Gay Men’s Chorus

Photo: Natasha Moustache

The Boston Gay Men’s Chorus is one of New England’s largest and most
successful community-based choruses. Founded in 1982, the 175-voice ensemble
is celebrated for its outstanding musicianship, creative programming, and
groundbreaking community outreach. Under the dynamic leadership of Music
Director Reuben M. Reynolds III, the BGMC sings a wide spectrum of classical
and popular music and creates social change by providing a positive, affirming
image of the gay and lesbian community. The Chorus is heard live by more than
10,000 people each season and thousands more through recordings, television
and internet broadcasts. CBS-WBZ recently named The Boston Gay Men’s Chorus
one of the “top 5” choruses in the city of Boston. bgmc.org

PURPOSE
To inspire

MISSION
The Boston Gay Men’s Chorus creates musical experiences to inspire change,
build community and celebrate difference.

CORE VALUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We’re a family with a tradition of excellence
We provide a safe and welcoming community to be ourselves
We make music that makes us and our audiences proud
We operate with integrity
We genuinely care for each other; bringing out the best of each other – we
are at our best as a group
We change hearts and minds through our presence and our music
We are from diverse backgrounds but have a shared passion for music
We choose to give our time and talents – giving back more than we get
We have fun!
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Chorus Roster - Touring Members
Tenor 1
Jay Baer
Andy Chau
David Chen
Christopher Covill
Peter Crosby
Nicholas Everage
Trevor Findlay
Jason E. Frankel
Courtney Furno
Gerald B. James
Peter Kokoszka
Paul Laskorski
Michael Lombo
Andrew Martinez
Jeffrey Nagengast
Christopher Nuss
Michael Nuss
Kevin D. Rice
Harold Rudolph
Anand Sitaram

Joseph Feinstein
Jim Freiman-Polli
Michael J. Leclerc
Edward J. LeMay
Kilian Melloy
John F. Moran
Joel Nosek
Nicholas Panagiotou
Victor Ramos

Tenor 2
Jonathan Bardwell
Bill Casey
William Cattey
Brett Masami Chin
Thomas J. Choinski
Paul Consoli
Sean Crookes
Guy R. Croteau
Alverson de Souza
Guy DeAngelis
Earl E. Dimaculangan

Baritone
Charles R. Anderson, Jr.
Jim Anderson
Michael Appell
Richard Babson
John N. Beaudreau
Izzy Berdan
Bryan Bishop
Brian Blancke
Tyler Brewer
Galvin Chow
Thomas L. Collins, III
Kyle Crand
Stephen M. Earheart
Jeffrey Fatchaline
Joshua Foster
Matthew Fox
Ken Hirschkind
Brad A. Huntress
Alan H. Ingram
Paul T. Jones
Spencer Lewis
Nick Mozzicato
William Neely

Jay Philomena
Carl Seglem
Kevin Shancady
Jim Slayton
Luis Valdez
Tom Weisend
Jason Williams
Bass
David Baumgold
David Addison Bell
Jeff Candiello
Paul Carreiro
Paul Cernota
Chuck Conley
Stephen M. Conner
Nicolas Dahlberg
Jerry Day
Thomas Dudley
Neil E. Dugas
Joel E. Friedman
Samuel Gloyd
Ken Golner
David Hinterman
Dennis J. Hoare-Travaglini
Steve Jewett
Dan Mooney
Jeff Morrissey
Russell Ormiston
Sean P. Riley
James Simpson
Rob Stone
John Strumwasser
Andrew S. Wilkins

See the music on you tube
SEE
Download
music from
iTunes Amazon
LISTEN
Follow
on facebook, twitter,
Instagram

DOWNLOAD
FOLLOW
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Tour/Scholarship Donors
Luann Abrahams
Florence Adams
Jean Ahearn
Joseph C. Alexander
Amy Alleman
Hilary Allen
Matthew Alley
Jeroan Allison
Rufus Allyn and
Roy Bohlander
Carol Ann Amico
Carolyn Anhalt
Sarah Aletha Artz
James Aurelio
Brenda-Lyn Aylward
Richard Babson
David Bailey
Josette J. Bailey
Sarah Bansen
Tony Barboza
Stephen F. Barth
Frederick J. Baumer
Michael Bell
Danielle Ben-David
Izzy Berdan
Jack Bergersen
David M. Berti
Bryan Bishop
Leslie and Robert Blank
Ellen Bletzer
Maxine Blomberg
Debbie Bockus
Thomas A. Bonnie
Lauren Boulanger
Frances Brandt
Richard Brandt
Patricia A. Brazill
Matthew Brennan
Ondine Brent Eysseric
Bing Broderick
Mary Ellen Brooks
Shirley Neely Brown
Michael John Brunell
Greg Buckland
Carolyn Candiello
Jeffrey Candiello
Craig D. Capone
E. Rhodes and Leona B.
Carpenter Foundation
Randy Carelli
Judy Carlstrom
Abigail Carman
Andrew Carpentier

Paul Carreiro and 		
Christopher Blank
Michelle Casey
William and Rebecca Casey
AJ Castilla
Sasha Castroverde
William Edward Catanesye
Dean E. Cerrato
Peter Chapin
Amysue Chase
Maria Checket
Maureen Cheever
David Chen and
Peter J. Crosby
Scott Cheney
Walter Chin
Thomas J. Choinski and
Stephen L. Jewett
Galvin Chow
James Chu
Jonathan Chu
William Ciffairy
Seth C Clarke
Nicholas Cloutier
Aaron Cohen
Daniel Cohen
Patricia Anne Cohen
Nicholas Colavito
Maureen and Paul Collins
Thomas Collins
Thomas L. Collins III
Rachel M. Colman
Charles R. Conley
Susan Connors
Craig Coogan
Mary N. Coogan
Bill Cox and Joel Gagnon
Irene Cramer
Daniel Crawford
Robin Cremin
Michela Marie Croke
Sean Crookes
Guy R. Croteau
Paul Croteau
Gregory Croushorn
Eric Crumrine
Eileen P. Cunningham
Kim Dahlberg
Megan Dailey
Mariah Daly
Luz Maria Davila
Barry and Barbara Davis
Eunice A. Davis
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Adam Dean
Wendy deLemos
Rosamond Delori
Liana DiBenedetto
Chris DiGaetano
Traci-Ann DiSalvatore
Michael Dobbs
Claire Donohue
Jay Driscoll
Donald and Anna Ducharme
Brian Dunkel
Zach Durant-Emmons and
Willis Emmons
Brad Durkin
Cheryl Duvall
Carol Dyer
Stephen M. Earheart
Rosalind Edmonds
Dennis Ehlert
Michael S. Elting
Stephanie Z. Emmet
Lee Eriksen
Thomas Ermack
Nicholas Everage
Steven Favreau
Julie and Wayne Feder
Trevor Findlay
Hans Fischmann
Harrison Fish
Ben Fishman
Megan Fisklements
Elizabeth Flanagan
Susan Flanagan
Joseph Florence
Andrew Folds
Daniel J. Forrester
Joshua Foster
Marybeth Foster
Daniel Fournier
Jason Frankel
Cline and Gretchen Frasier
Pam Fritz
Alex Frost
Andor Fuhrer
Susan Furst
Laurie Gagnon
Stephen Gallagher
Candice and Jorge Galvez
Charles Gandy
Michael and Les GangitanoTebbenkamp
Ramona Garcia
David Carlos Garza

Tour/Scholarship Donors
MaryAnne Gaunt
Susan Gibbs
Richard A. Gioiosa and
Simon S. Jones Ph.D.
Suzanne Giroux
Renee L Goldberg
Joel Graham
Margaret Graham
John Grassi
Josh Green
Adam Greenfield
Joe Gregore
Bryan J. Greiner
Aldo GreyBear
Dena D. Groutsis
Frank Habit
Jennifer Hadley
Joanne Hammil
Kathy Hammonds
Liz Hannigan
Robert Harris
Mary Hayes
Mike and Donna Hayes
David Hayter
Kendall Helton
Paul T. Hempel
Kathleen Henry
Stephen Hersey
Holly Heslop
Lauren Hirao
Ira M. Hirsh
Bonnie Hoare
Brittney Hoare
Dennis J. Hoare-Travaglini
and Michael TravagliniHoare
John W. Hodgkins
Melanie Houlihan
Erik Howell
Bryan Hughes
Jennifer Hughes
William Hunter
Alan H. Ingram Jr.
Melinda Irvin
Andrea Jacobson
William E. Jameson
Elizabeth Jewett
Christopher Johansen
Michael Johnson
Tim Johnson
Katy Jordan
Michael Joseph
Morris Kafka-Holzschlag

Kat Kashmerick
Anshuman Kaushikl
Terrence L. Kenealy
Andrea Kilroy
Jared Kilroy
Stephanie Kincaid
Karen Klimara
David Koch
Gary Koller
Annie and Dave Kowaleski
Monika Kratzmann
Joel Krieg
Benjamin A. Kudler
Kathy Kuhlwein
Katherine LaBrie
Melissa LaGrant
Dennis Laliberte
Katherine Lapuh
Jasper Jones Lawson
Martha Leader
Robert Lehman
Mike LeRouzic
Rowell Levy
Tom Liberty
Lindsey and Jeffrey
Lindequist
Tova Litwak
Luis Llamas
Nick LoCascio
Anthony and Joan Lombo
Sarahi Marie Lugo
Audrey Mack and Chris Jans
Philip M. Mackay
Nick Madrid
Anahita Maghami
Victor and Maureen Maher
Greg Marquis
Michael Marquis
Cathie Marqusee
Eric Martellini
Andrew Martinez
Caleb Masterson
Christian Matyi
Dr. John M. Mazzullo and
James C. Varnum
Elizabeth McAuley Lilja
Robert McClellan
Virginia McDermott
Brian McGonigle
Angela McIsaac
Anne McNeff
James McPhee and
Kevin Butler
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Mark McQuade
Kelly Meade
Thomas Meade III
Mahalel K. Melloy
Joel Menard
Paul Messier
Stanley J. Michalik
Amaly Miranda
Nia-Sue Mitchum
Adam Moreschi
Ed Mowrey
Deborah Mozzicato
Laura Muniz
Alejandro Murad
Luke T. Murphy
Matt Murphy
Betty A. Murray
Agnes T. Nagengast
David Naimark
Bobby Nashawaty
Art Nava
John Nay and
Michael Johnson
Justine and John Neely
William S. Neely
Paul F. Neumann
Robert Newlin
Stephanie Nguyen
Rui Nie
Alan Niizawa
Dennis Noonan-Sloan
Frederick L. O’Connell
Joseph M. Onofrietti and
William J. Spera
Mark Onusko
Andre Orbegozo
Brandon Ortiz
Michael Panagako
Fran Paris
Charity Parrish
Joey Parrish
David Patey
Chelsea Peoples
Isabella Pestovski
Shawn Peters
Tom Petersen
Douglas Richard Peterson
Jay Philomena
Brian Piccini
Carissa Pichon
Rocco Pigneri
Kathy Pike
Dana Pikul

Tour/Scholarship Donors
Bobbie Pires
Pat and Mike Powers
Bari Prince
Lashon Pringle
Cindy Probst
Blase W. Provitola
Jennifer Psallidas
Simon Pugh
Jennifer Ragan
Judith Raup
Stephen Rechner
Gretchen and Jerry Redden
James Paul RePass
Ernesto Reyes
Reuben M. Reynolds III and
Bill Casey
R.M. Reynolds Jr.
In Memory of Gerry Dagesse
Michael Riggieri
Jennifer Riley
Maureen A. Rogers
Mary Kay and Bob Rohde
Jerry Rosen
Deborah Rosenthal
Michael and Judith Rosenthal
Chris Rossi
Tom Rotolo
Blythe Russo
Howard B. Sagrans
Tim Scerba
Catherine Schadlick
Elizabeth Schap
Howie Schnairsohn
Nancy Scott
Nancy A. Scott
Ryan Murphy Seals
Carl Seglem
Bill Selander

Ashley Shukayr
Bettye Sierichs
Barb Siftar
Tamas Silva
Arthur James Silverman
Scott Singer
stephanie siragusa
Vijay Sitaram
Priscilla Skillman
Christien Skinner
Lorie Skolski
The Parents of Alexander,
Nicholas and Oliver
Slayton
Julie Smead
Colin Smith
Elijah Smith
Kenneth Sole
Catherine Solomon
Tony Sousa
Paul Specht
Emily Spencer
Stephanie Spooner
Sue Stahl
Ashley Stanley
Ian Stewart
David Story
Lally Stowell
Timothy Strader
Mary Sullivan
Michael Sullivan
Karen Summerson
Cassie Sutton
Karen Sylva
Salma Tag
Katherine Takasago
Valentin Taquet
Cheryl Tenbush
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Scott M. Thompson
Nick Tiesi
Rachel Tinquist
Jim and Mary Todd
John Travaglini
John Travers
Erica Tritta
Liz Trocchio Smith
Nate VanSleet
Emuel Vassey
Joshua Velasquez
Danny Venezia
Michael Voorhis
Lee E. Vorderer and
Bob Bass
William Vuong
Dennis A. Waggner
Sarah Walkowiak
Kevin Wallack
Steven Washington
Kendall P. Watts and
Robert Derry
Drs. Bill Gannon and
David Weidner
David Weigand
Tami Weiner
Tom Weisend and
Daniel Faucher
Sarah White
Louis Wiley
Maida B. Williams
Ben Winnick
Craig Winskowicz
Pam Wood
Donald E. Woodford
Stephen Wrobleski
Jeff Zaveloff

Board and Committees
Board of Directors
Izzy Berdan
Stephen M. Conner
Peter Crosby, President
Stephen Earheart
Jeff Fatchaline, Treasurer
Michael Gillespie
Jeremy P. Hayes
Andrew Martinez
John Moran, Vice President
Theresa Murray
Michael Nuss, Clerk
Theresa Smith
Michelle Wu
John Strumwasser, President Emeritus

Board Affairs
Board Development
Michael Gillespie, Co-chair
Jeff Fatchaline, Co-chair
Theresa Murray
Michelle Wu
Governance
Steve Earheart, Chair
Jeremy Hayes
Michael Gillespie
Mike Nuss
Membership Services Committee
David Addison Bell, Co-Chair
Bill Cattey, Co-Chair

Executive
Peter Crosby, Chair
Stephen M. Conner
Jeff Fatchaline
John Moran
Michael Nuss

Tour Committee
John Moran, Chair
John Beaudreau
Brett Chin
Stephen Conner
Nicholas Everage
Jeffrey Fatchaline
Dana Hoare-Travaglini
Alan Ingram
Edward LeMay
Jay Philomena
Carl Seglem
John Strumwasser

Finance
Jeff Fatchaline, Chair
Steve Conner
Andrew Martinez
Theresa Smith

Affiliations

chorusamerica.org

bostonsings.org

galachoruses.org

Greater Boston Business Council
gbbc.org

mass-creative.org

massnonprofitnet.org

Additional Credits
Charles R. Anderson, Jr.....................................................eMusic coding
Barbara Gottlieb................................................................... Graphics
Michael Willer, Rebecca Kopycinski...................................... Documentary
Susan Ryan-Vollmar / Influence Consulting.......................... Public Relations
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Lyrics
Peace

I was at peace when I realized it wasn’t
my fault.
When I looked in the mirror and finally
liked who I saw.
I was at peace.

I was at peace when I left a bad job.
I was at peace when I looked in your eyes.
I was at peace when I didn’t feel guilty
I was at peace only when I wasn’t sober.
I was at peace when I was in nature.
I was at peace when I beheld the stars.
I was at peace when I crossed the
Charles and the view is the one thing
that never gets old.
I was at peace when I finished college.
I was at peace when I stood up for what
was right.
I was at peace when I got sober the
second time.
I was at peace when you were born.
I was at peace when I first held our
baby girl.
I was at peace when I saw myself
through my son’s eyes.
I was at peace when the nurse told me
he’s breathing on his own.
I was at peace when I kissed him for
the first time.
I was at peace when I held my son’s
hand in the incubator before he died.
I was at peace when I could finally let go.

I was at peace when I didn’t burn
dinner and you asked for seconds.
I was at peace when we watched
movies together.
I was at peace when I realized how
much my family loves you.
I was at peace when I heard your laugh.
I was at peace when you read aloud to
me every night.
I was at peace even though we had
that fight.
I was at peace when I slept in your
arms.
I was at peace when I woke up next
to you.
I was at peace when I knew he could
never hit me again.
I was at peace when I found the
courage to walk away.
I was at peace when you decided not
to leave.
I was at peace when you asked me to
stay.
I was at peace when I let go of the past.
I was at peace when I forgave myself.
I was at peace when I realized I
mattered.
I was at peace when realized I didn’t
have to be anything more that who I am.

I was at peace when I had faith.
I was at peace after fasting and prayer
I was at peace when I felt God’s answer.
I was at peace when I chanted the Torah.
I was at peace when I prayed to Jesus.
I was at peace when I chanted the Quran
I was at peace when I learned my truth.
I was at peace when I told my mom that
I was an atheist.
I was at peace when she told me she
loved me.
I was at peace when she passed as I
sang to her.
I was at peace when I finished her eulogy.
I was at peace when I finally let go.

I was at peace when I realized we are
all more alike than dif’frent.
I was at peace.
Our Time from Merrily We Roll Along
Something is stirring,
Shifting ground,
It’s just begun.
Edges are blurring
All around,
And yesterday is done.

I was at peace when I found others
like me.
I was at peace when they helped me
to see.
10

Lyrics
Feel the flow,
Hear what’s happening:
We’re what’s happening.
Don’t you know?
We’re the movers and we’re the shapers.
We’re the names in tomorrow’s papers.
Up to us, man, to show ‘em ?

Sometimes the spell may last,
Past what you can see,
And turn against you.
Careful the tale you tell,
That is the spell.
Children will listen.
Sunday from Sunday in the Park with
George

It’s our time, breathe it in:
Worlds to change and worlds to win.
Our turn coming through,
Me and you, man,
Me and you!

Sunday, by the blue purple yellow red
water,
on the green purple yellow red grass,
as we pass through arrangements of
shadow,
toward the verticals of trees.
Forever . . .

Feel the flow,
Hear what’s happening:
We’re what’s happening!
Long ago all we had was that funny
feeling,
Saying someday we’d send ‘em reeling,
Now it looks like we can!
Someday just began.

By the blue purple yellow red water,
on the green orange violet mass of the
grass,
In our perfect park,
made of flecks of light,
and dark,
and parasols.

It’s our heads on the block.
Give us room and start the clock.
Our time coming through,
Me and you, pal,
Me and you!

People strolling through the trees,
of a small suburban park,
on an island in the river,
on an ordinary Sunday.

Children Will Listen from Into the Woods

I’m Getting My Act Together And
Taking It On The Road

Careful the things you say,
Children will listen.
Careful the things you do,
Children will see and learn.
Children may not obey, but children
will listen.
Children will look to you for which way
to turn,
Learn what to be.
Careful before you say ‘Listen to me’
Children will listen.

Put In A Package And Sold
Somebody’s fixin’ me up!
Somebody’s drawing a face on me.
Somebody’s wantin’ to write my act
The way they think it ought to be.
Somebody’s dressing me up
And makin’ me look mighty good, so
I’s told.
And ev’rybody says this is how it’s done,
I’ve been put in a package and sold.

Careful the wish you make,
Wishes are children.
Careful the path they take,
Wishes come true, not free.
Careful the spell you cast,
Not just on children.

Somebody’s doin’ my hair!
Somebody’s paintin’ a smile on me.
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Lyrics
Sometimes I wonder what is
That someone saw in me.
Somebody’s dressing me up
And makin’ me look mighty good, so
I’s told.
And ev’rybody knows that it’s part of
the game,
To be put in a package and sold.

And the pain of getting through it
And she laughs and says, “You’ll do it
again”
But we sit in a bar and talk till two
‘Bout life and love as old friends do
And tell each other what we’ve been
through
How love is rare, life is strange
Nothing lasts, people change

And if you come to buy me
And pick me off the shelf,
You’ll get the stuff you think you want,
But it won’t be myself. ‘cause

And I ask her if her life is ever lonely
And if she ever feels despair
And she says she’s learn to love it
‘Cause that’s really all part of it
And it helps her feel the good time
when they’re there

Somebody’s changin’ my style!
Somebody’s hangin’ a lock on me.
Somebody’s wonderin’ if I’ll sell
And if someone can market me.

And we wander if I live with any lovers
Or spent my life alone
And the bartender is dozing
And it’s getting time for closing
So we figured that I’ll go it on my own

And if nobody buys me,
And leaves me on the shelf,
I’ll still write the songs that please me,
And sing them to myself, cause

But we’ll meet the year we’re 62
And travel the world as old friends do
And tell each other what we’ve been
through
How love is rare, life is strange,
Nothing lasts, people change.

Nobody’s changing the words
Nobody’s changing the melody.
Nobody’s changing what’s in my head
Or the feelings I have inside of me.
Listen to my song.
Put all the rest by the side of the road,
And look inside for the part of me
That can’t be put in a package and sold.

Natural High
All I need is a little room,
A place that is fine and free.
A room where I can think to myself,
Where nobody’s needin’ me.

Old Friend
Love is rare, life is strange
Nothing lasts, people change

And then I’ll find my way again,
And then I’ll sing my song.
And I’ll find the joy again
That comes when I’m feeling strong.

Every time I lost another lover
I call up my old friend
And I say let’s get together
I’m under the weather
Another love has come to an end

So tomorrow I hit the road,
Gonna let loose of this heavy load and fly!
Music is my one salvation,
Singing is my celebration,
And playin’ in a rock and roll band
Is a natural high!

And she listens as I tell her my sad story
And wonders at my taste in friends
And we ponder why I do it
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Lyrics
TESTIMONY
Texts inspired by the “It Gets Better”
projectI don’t want to be like this

Today I’m going to jump off my building …
Take me away, take me away, take me
away …

I don’t want to be who I am
Every day that I don’t change
I blame myself
I am not trying hard enough
(I don’t want to be like this)
I am not trying hard enough
(I don’t want to be how I am)

Hang in, hang on
Wait just a little longer
Hang in, hang on
I know it now, I know it now
If I had made myself not exist
There is so much that I would have
missed …

When they find out
No one will love me
I’ll lose my family
And all of my friends
(I’m trapped like a fish with a hook in
its mouth)

I would have missed
So many travels and adventures
More wonders than I knew could be
So many friends
With jokes and laughter, not to mention
The joy of living in authenticity
Sometimes I cry
Life can still be hard
But there’s no part of me
Still crying: “Hide me”
I would have missed
The chance to sing out like this
With people I love beside me

I am impersonating the person I show
as me
I’m an imposter
I am a spy behind enemy lines
I pack my feelings so deep inside me
They turn to concrete
(I don’t want to be like this
I don’t want to be who I, how I, what
I am)

I have been brave
I grew, and so did those around me
Every night I ask God to end my life
And now look what a life I’ve earned
(I am an abomination)
It gets more than better
It gets amazing and astounding
Overlapping:
If I could reach my past, I’d tell him
on you
tube
God take this away or takeSee
me the
awaymusic
… what
I’ve learned:
I was from
more loved
Download music
I don’t want to be like this …
Than I dared to know
iTunes Amazon
I don’t want to be who I am, I don’t There were open arms
Follow
want to be how I am, I don’t
wanton
to facebook,
I could nottwitter,
see
be what I am
And when I die
Instagram
I don’t want to be anymore …
And when it’s my time to go
Today I’m going to hang myself
I want to come back as me
Today I’m going to slit my wrists
I want to come back as me.

SEE | LISTEN | DOWNLOAD | FOLLOW
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Middle East Tour
Reuben M. Reynolds III, Music Director
Michelle Chassé, Director and Choreographer
Chad Weirick, Principal Accompanist and Assistant Music Director
Jonathan Hess, Percussion
LeWana Clark, Sign Language Interpreter

ACT I
Brotherhood of Man			
Frank Loesser, Arr. Chad Weirick
from How To Succeed In Business Without Really Trying
I Love To Sing-A				
Hit the Road To Dreamland		
I Love A Parade				

Harold Arlen, Arr. Chad Weirick
Harold Arlen, Arr. Chad Weirick
Harold Arlen, Arr. Chad Weirick

That Smile from It’s Only Life
John Bucchino, Arr. Jason Robert Brown
Andy Chau, Christopher Covill, Sean Crookes, Spencer Lewis, soloists
I’m Getting My Act Together and Taking It on the Road
Nancy Ford, music;
Gretchen Cryer, lyrics; Arr. Chad Weirick
Put I A Package and Sold
Old Friend
Natural High
I Know Where I’ve Been, from Hairspray
Nicholas Everage, soloist
We Shall Be Free
Bryan Bishop, soloist
Peace BGMC Commission		

Marc Shaiman, Scott Wittman

Stephanie Davis, Garth Brooks; Arr. Larry Moore
		

Joshua Shank

You’ll Never Walk Alone from Carousel
Oscar Hammerstein II, lyrics;
Richard Rodgers, music; Arr. Chad Weirick

INTERMISSION
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ACT II
On Top of the World

Daniel Reynolds, Benjamin McKee, Daniel Sermon,
Alexander Grant; Arr. Chad Weirick

Our Time from Merrily We Roll Along
Stephen Sondheim, Arr. Chad Weirick
Children Will Listen from Into the Woods
Stephen Sondheim, Arr. Chad Weirick
Sunday from Sunday in the Park with George Stephen Sondheim, Arr. Chad Weirick
Testimony				
Stephen Schwartz		
		
Lyrics taken from the It Gets Better Project
David Baumgold
David Bell
Andrew Chau
Thomas Collins
Christopher Covill
Andrew Martinez
Jeffrey Nagengast
William Neeley
Harold Rudolph, soloists
Beautiful City from Godspell		

Stephen Schwartz, Arr. Chad Weirick

No One Mourns the Wicked from Wicked
Stephen Schwartz, Arr. Dave Volpe
For Good from Wicked			
Stephen Schwartz, Arr. Mac Huff
Thomas L. Collins III, Andrew Martinez, soloists
Defying Gravity from Wicked		
Stephen Schwartz, Arr. Mac Huff
William Neeley, soloist
DANCERS
Izzy Berdan
Tyler Brewer
Bill Casey
Christopher Covill
Michael Lombo, Dance Captain
Nicholas Panagiotou

Thank you for turning off all electronic devices that might make any noise
and disturb both audience and performers. The use of all cameras and
audio/video recorders is prohibited by copyright law. Sit back and enjoy
the live performance!
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Natasha Moustache Photography
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נטשה שפם צילום
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מערכה שנייה
מעל כל העולם

דניאל ריינולדס ,בנג׳מין מקי ,דניאל סרמון ,אלכסנדר גרנט
עיבוד :צ׳אד וייריק

סטיבן סונדהיים ,עיבוד :צ׳אד וייריק
סטיבן סונדהיים ,עיבוד :צ׳אד וייריקיום יום
סטיבן סונדהיים ,עיבוד :צ׳אד וייריק

הזמן שלנו מתוך מתגלגלים
ילדים יקשיבו מתוך אל תוך היער
ראשון מתוך יום ראשון בפארק עם ג׳ורג׳

							
עדות
retteB
מילים מתוך פרויקט tI
It GetssteG
Better
סולנים:
דייויד באומגולד
דייויד בל
אנדרו מרטינז
ג׳פרי נגנגסט
ויליאם נילי
אנדרו צ׳או
כריסטופר קוביל
תומס קולינס
הרולד רודולף

סטיבן שוורץ

עיר יפיפיה מתוך Godspell
			
llepsdoG

סטיבן שוורץ ,עיבוד :צ׳אד וייריק

אף אחד לא מתאבל על רשעים מתוך מרשעת
לטובה מתוך מרשעת			
סולנים :תומס ל .קולינס השלישי ,אנדרו מרטינז
			
למרוד בכבידה מתוך מרשעת
סולן :ויליאם נילי

סטיבן שוורץ ,עיבוד :דייב וולפה
סטיבן שוורץ ,עיבוד :מק הף
סטיבן שוורץ ,עיבוד :מק הף

רקדנים
איזי ברדן
טיילר ברואר
מייקל לומבו ,רקדן ראשי
ניקולס פנגיוטו
כריסטופר קוביל
ביל קייסי

אנא כבו את כל המכשירים האלקטרוניים שעשויים להרעיש במהלך המופע ולהפריע לקהל
ולמופיעים .השימוש במצלמות ומקלטים מכל סוג אסור בהתאם לחוקי זכויות יוצרים .שבו בנוח
ואנו מקווים שתהנו מההופעה החיה!
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סיבוב הופעות במזרח התיכון
רובן מ .ריינולדס השלישי ,מנהל מוזיקלי
צ’אד וייריק ,נגן ליווי ראשי ועוזר המנהל המוסיקלי
ג׳ונתן הס ,כלי הקשה
לוואנה קלרק ,מתורגמנית לשפת הסימנים האמריקאית

מערכה ראשונה
					
אחוות האדם
מתוך איך להצליח בעסקים מבלי להתאמץ
				
אני אוהב לשיר
		
קדימה לארץ החלומות
			
אני אוהב מצעדים

פרנק לסר ,עיבוד :צ׳אד וייריק

הרולד ארלן ,עיבוד :צ׳אד וייריק
הרולד ארלן ,עיבוד :צ׳אד וייריק
הרולד ארלן ,עיבוד :צ׳אד וייריק

ג׳ון בוצ׳ינו ,עיבוד :ג׳ייסון רוברט
			
החיוך הזה מתוך זה רק החיים
סולנים :אנדי צ׳או ,כריסטופר קוביל ,שון קרוקס ,ספנסר לואיס
xx
לחן :ננסי פורד,
		
לוקח את עצמי בידיים ויוצא לסיבוב הופעות
מילים :גרטשן קרייר ,עיבוד :צ׳אד וייריק
				
אורזים אותי ומוכרים
חברה ותיקה
היי טבעי
אני יודעת מאין אני באה ,מתוך היירספר 		
סולן :ניקולס אברג׳
			
אנו נהיה חופשיים
סולן :בריאן בישופ

מרק שיימן ,סקוט ויטמן

סטפני דייויס ,גרת׳ ברוקס ,עיבוד :לרי מור
ג׳ושוע שנק

שלום נכתב במיוחד עבור המקהלה

לחן :ריצ׳רד רוג׳רס ,מילים:
אוסקרהמרשטיין השני ,עיבוד :צ׳אד וייריק

		
לעולם לא תצעדי לבד מתוך קרוסלה

הפסקה
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מילות
היום אני הולך לחתוך ורידים
היום אני הולך לקפוץ מבניין גבוה
קחו אותי מפה ,קחו אותי מפה ,קחו אותי מפה...
תחזיק מעמד ,תחזיק מעמד
רק חכה קצת
תחזיק מעמד ,תחזיק מעמד
אני יודע את זה עכשיו ,אני יודע את זה עכשיו
אם הייתי חדל מלהתקיים
הייתי מחמיץ כל כך הרבה...

היא היי טבעי!

עדות
מאת סטיבן שוורץ
” “It Gets Betterטקסט בהשראת פרוייקט
אני לא רוצה להיות כזה
אני לא רוצה להיות מי שאני
בכל יום שאיני משתנה
אני מאשים את עצמי
אני לא מתאמץ מספיק
(אני לא רוצה להיות כזה)
אני לא מתאמץ מספיק
(אני לא רוצה להיות כזה)

הייתי מחמיץ
כל כך הרבה טיולים והרפתקאות
פלאות רבים משידעתי שקיימים
כל כך הרבה חברים
עם בדיחות וצחוק ,וכמובן
שמחת החיים האוטנטיים
לפעמים אני בוכה
החיים יכולים להיות קשים
אבל אין חלק בי
שעדיין בוכה“ :תחביאו אותי”
הייתי מחמיץ
את ההזדמנות לשיר ככה בקול
עם אנשים אני אוהב לצידי

כשהם יגלו
אף אחד לא יאהב אותי יותר
אני אאבד את המשפחה שלי
ואת כל חברי
(אני לכוד כמו דג בחכה)
אני מתחזה לאדם אחר
אני מתחזה
אני מרגל מאחורי קווי גבול האויב
אני מדחיק את רגשותיו עמוק בפנים
עד שהם הופכים לבטון
(אני לא רוצה להיות כזה
אני לא רוצה להיות מי ,איך ,מה שאני)

הייתי אמיץ
גדלתי ,וכך גם חברי שסביבי
ועכשיו תראו איזה חיים הרווחתי
הם נהפכו ליותר מטובים
הם נהפכו למדהימים ומפתיעים
לו יכולתי להגיע לעבר שלי ,הייתי מספר לו על
שלמדתי:

כל לילה אני מבקש מאלוהים שיסיים את חיי
(אני תועבה)

הייתי אהוב יותר
ממה שהעזתי לדעת
היו זרועות פתוחות
שלא יכולתי לראות
וכשאמות
וכשיגיע זמני

(נאמר במקביל)
אלוהים ,קח את זה ממני או קח אותי מהעולם
הזה...
אני לא רוצה להיות כזה....
אני לא רוצה להיות מי שאני ,אני לא רוצה להיות
איך שאני ,אני לא רוצה להיות מה שאני
אני לא רוצה להיות בכלל...
היום אני הולך לתלות את עצמי

אני רוצה לחזור כמו שאני
אני רוצה לחזור כמו שאני.
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מילות
ואנחנו יושבים בבר ומדברים עד  2בלילה
על החיים ועל אהבה ,כמו שחברים ותיקים מדברים
ומספרים אחד לשני מה עבר עליהם
על זה שאהבה היא נדירה ,החיים מוזרים,
דבר לא נשאר ,אנשים משתנים

מישהו מלביש אותי
וגורם לי להיראות טוב ,כך אומרים לי.
וכולם יודעים שזה חלק מהמשחק,
להיארז ולהימכר.
ואם אתה בא לקנות אותי
ולהוריד אותי מהמדף,
אתה תקבל את מה שאתה חושב שאתה רוצה
אבל זה לא יהיה אני באמת .כי –

ואני שואל אותה אם חייה בודדים
ואם היא מרגישה ייאוש
והיא אומרת שהיא למדה לאהוב את זה
כי זה הכל חלק מהעניין
וזה עוזר לה להעריך את הזמנים הטובים
כשהם שם

מישהי משנה לי את הסגנון!
משהו נועל אותי במנעול.
מישהו תוהה אם אמכר
ואם מישהו יכול לשווק אותי.

ואנחנו תוהים אם אחיה עם איזה אהוב
או אבלה את חיי לבד
והברמן מנמנם
ומתקרבת שעת סגירה
אז אנחנו מגיעים למסקנה שאשעה זאת לבדי

ואם אף אחד לא יקנה אותי
ואשאר עומד על המדף,
עדיין אכתוב את השירים שאוהב
ואשיר אותם לעצמי ,כי –

אך עוד ניפגש כשנהיה בני 26
ונטייל בעולם כמו שחברים ותיקים עושים
ונספר אחד לשני מה עבר עלינו
על זה שאהבה היא נדירה ,החיים מוזרים,
דבר לא נשאר ,אנשים משתנים

אף אחד לא משנה את המילים
אף אחד לא משנה את המנגינה
אף אחד לא משנה את מה שבראש שלי
או את הרגשות שאני חווה בפנים.
הקשיבו לשיר שלי
שימו את השאר בצד הדרך
והסתכלו פניה אל החלק שבי
שלא ניתן לארוז ולמכור.
חברה ותיקה

היי טבעי
כל מה שאני זה חדר קטן
מקום נעים בחינם
חדר שבו אוכל לחשוב לעצמי
בו אף אחד לא זקוק לי

אהבה היא נדירה ,החיים מוזרים,
דבר לא נשאר ,אנשים משתנים

ואז אמצא את דרכי שוב
ואשיר שוב את שירי
ואמצא את החדווה
שבאה כשאני מרגיש חזק.

בכל פעם שאיבדת עוד אהוב
צלצלתי לחברתי הוותיקה
ואמרתי ‘בואי ניפגש,
אני לא במיטבי,
עוד אהבה הגיעה לסופה’.

אז מחר אצא לדרך
אוריד את המשא הכבד מכתפי ואעוף

והיא מקשיבה בעודי מספר לה את סיפורי העצוב
ותוהה לגבי טעמי בחברים
ואנחנו מהרהרים למה אני עושה זאת
ועל הכאב שבהתגברות
והיא צוחקת ואומרת “עוד תעשה זאת שוב”

מוסיקה היא הישועה היחידה שלי
שירה היא החגיגה שלי
ונגינה בלהקת רוק אנד רול
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מילים
תרגיש את הזרימה,
תשמע מה קורה:
האם אתה יודע?
אנחנו המזיזים ואנחנו המעצבים.
אנחנו השמות בעיתונים של מחר.
זה תלוי בנו ,בנאדם ,להראות להם?

לעיתים הכישוף יכול להימשך
מעבר למה שרואות עיניך
ולהתהפך נגדך.
היזהר במעשיותך,
זה הכישוף.
ילדים מקשיבים.

זה הזמן שלנו ,תנשום אותו:
לשנות עולמות ולנצח עולמות.
התור שלנו מגיע
אני ואתה ,בנאדם,
אני ואתה!

יום ראשון מתוך יום ראשון בפארק עם ג’ורג’
יום ראשון ,ליד המים הכחולים-סגולים-צהובים-
אדומים
על הדשא הירוק-סגול-צהוב-אדום,
כשאנחנו חולפים על פני צללים
אל עבר העצים האנכיים
לעד...

תרגיש את הזרימה
תשמע מה קורה
אנחנו – זה מה שקורה!
פעם ההרגשה המוזרה היתה כל מה שהיה לנו
אמרנו שנשלח אותם להסתחרר
עכשיו אנחנו יכולים!
משהו התחיל.

ליד המים הכחולים-סגולים-צהובים-אדומים,
על הדשא הירוק-כתום-סגלגל,
בפארק המושלם שלנו,
העשוי כתמי אור,
וחושך,
ושמשיות.

אנחנו לוקחים את הסיכון
תנו לנו מקום ותתחילו לספור
הזמן שלנו מגיע
אני ואתה ,חבר,
אני ואתה!

אנשים מטיילים בתוך עצי הפארק
הקטן והפרברי,
באי בנהר,
ביום ראשון רגיל.

הילדים יקשיבו מתוך אל תוך היער

אני לוקח את עצמי בידיים ויוצא לסיבוב הופעות

היזהר בדבריך
ילדים מקשיבים.
היזהר במעשיך
ילדים רואים ולומדים.
ילדים אולי לא מצייתים ,אבל ילדים מקשיבים.
הילדים ישאלו אותך לאיזו דרך לפנות
למד איך לנהוג.
היזהר לפני שתאמר ‘הקשיב לי’
ילדים מקשיבים

לארוז ולמכור
מישהו מסדר אותי!
מישהו מצייר עלי פרצוף.
מישהו רוצה לכתוב את המופע שלי
בדרך שבה הוא חושב שהוא צריך להיכתב.
מישהו מלביש אותי
וגורם לי להיראות טוב ,כך אומרים לי.
וכולם אומרים שזאת הדרך לעשות את זה,
ארזו אותי ומכרו אותי.

היזהר במשאלותיך
משאלות הן ילדים.
שמור על דרכם,
משאלות מתגשמות ,לא משוחררות לחופשי.
היזהר בכישופך
לא רק על ילדים

מישהו מסדר לי את השיער!
מישהו מצייר עלי חיוך.
לפעמים אני תוהה מה
המישהו הזה רואה בי.
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מילים
הייתי בשלווה פנימית כשמצאתי אחרים כמוני
הייתי בשלווה פנימית כשהם עזרו לי לראות
הייתי בשלווה פנימית כשהבנתי שזו לא אשמתי
כשהסתכלתי במראה ואהבתי את מי שנשקף ממנה

שלום/שלווה פנימית
הייתי בשלווה פנימית כשעזבתי עבודה גרועה
הייתי בשלווה פנימית כשהסתכלתי בעיניך
הייתי בשלווה פנימית כשלא הרגשתי אשמה
הייתי בשלווה פנימית רק כשהייתי שיכור

הייתי בשלווה פנימית
הייתי בשלווה פנימית כשלא שרפתי את ארוחת
הערב וביקשת תוספת
הייתי בשלווה פנימית כשצפינו בסרטים יחד
הייתי בשלווה פנימית כשהבנתי כמה המשפחה
שלי אוהבת אותך
הייתי בשלווה פנימית כששמעתי אותך צוחק
הייתי בשלווה פנימית כשהקראת לי מידי ערב

הייתי בשלווה פנימית כשהייתי בטבע
הייתי בשלווה פנימית כשחזיתי בכוכבים
הייתי בשלווה פנימית כשחציתי את נהר הצ’ארלס
והנוף ibgru asj rtab
הייתי בשלווה פנימית כשסיימתי קולג’
הייתי בשלווה פנימית כשהגנתי על מה שצודק
הייתי בשלווה פנימית כשהתפקחתי בפעם השניה
הייתי בשלווה פנימית כשנולדת
הייתי בשלווה פנימית כשהחזקתי לראשונה את
התינוקת שלנו

הייתי בשלווה פנימית למרות שרבנו
הייתי בשלווה פנימית כשישנתי בזרועותיך
הייתי בשלווה פנימית כשהתעוררתי לצידך
הייתי בשלווה פנימית כשידעתי שהוא לא יוכל
להכות אותי שוב
הייתי בשלווה פנימית כשמצאתי את האומץ לעזוב
הייתי בשלווה פנימית כשהחלטת לא לעזוב
הייתי בשלווה פנימית כשביקשת ממני להישאר
הייתי בשלווה פנימית כששחררתי את העבר
הייתי בשלווה פנימית כשסלחתי לעצמי
הייתי בשלווה פנימית כשהבנתי שאני משמעותי
הייתי בשלווה פנימית כשהבנתי שאני לא חייב
להיות יותר ממה שאני

הייתי בשלווה פנימית כשראיתי את עצמי דרך עיני
בני
הייתי בשלווה פנימית כשהאחות אמרה לי שהוא
נושם עצמאית
הייתי בשלווה פנימית כשנישקתי אותו לראשונה
הייתי בשלווה פנימית כשהחזקתי את ידו של בני
באינקובטור לפני שמת
הייתי בשלווה פנימית כשלבסוף הצלחתי לשחרר
הייתי בשלווה פנימית כשהיתה לי אמונה
הייתי בשלווה פנימית אחרי צום ותפילה
הייתי בשלווה פנימית כשהרגשתי את תשובת
אלוהים
הייתי בשלווה פנימית שזימרתי את התורה
הייתי בשלווה פנימית כשהתפללתי לישו
הייתי בשלווה פנימית ששרתי את הקוראן
הייתי בשלווה פנימית כשלמדתי את האמת שלי
הייתי בשלווה פנימית כשאמרתי לאמא שלי שאני
אתאיסט
הייתי בשלווה פנימית כשהיא אמרה לי שהיא
אוהבת אותי
הייתי בשלווה פנימית כשהיא נפטרה בעודי שר לה
הייתי בשלווה פנימית כשסיימתי את ההספד שלה
הייתי בשלווה פנימית כשלבסוף הצלחתי לשחרר

הייתי בשלווה פנימית כשהבנתי שכולנו יותר דומים
משונים.
הייתי בשלווה פנימית.
הזמן שלנו מתוך ‘מתגלגלים’ של סטיבן סונדהיים
משהו מעורר,
מזיז את הקרקע
זה רק התחיל.
הגבולות מטשטשים
בכל מקום,
והאתמול נגמר.
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תודעוו ןוירוטקריד
ענייני מועצה
גיוס כספים
מייקל גילספי ,יו”ר עמית
ג’ון מורן ,יו”ר עמית
טריסה מורי
מישל וו
ניהול
סטיבן אירהארט ,יו”ר
ג’רמי הייז
מייקל גילספי
מייקל נוס
כספים
ג’ף פטצ’ליין ,יו”ר
סטיב קונר
אנדרו מרטינז
טריסה סמית’
כספים
ג’ף פטצ’ליין ,יו”ר
סטיב קונר
אנדרו מרטינז
טריסה סמית’

וועדת הסיור

חבר המנהלים
איזי ברדן

סטיבן מ .קונור
פיטר קרוסבי ,נשיא
סטיבן אירהארט
ג’ף פטצ’ליין ,גזבר
מייקל גילספי
ג’רמי פ .הייז
אנדרו מרטינז
ג’ון מורן ,סגן נשיא
טריסה מורי
מייקל נוס ,פקיד
טריסה סמית’
מישל וו
ג’ון סטמווסר ,נשיא לשעבר

ג’ון מורן ,יו’’ר
ג’ון בורדו
בראט צ’ין
סטיבן קונר
ניקולס אפרג’
ג’פרי פצ’אלין
דנה הר-טרבגליני
אלן אינגרם
אדוורד למאי
ג’יי פילומנה
קארל סגלם
ג’ון סטרמוושר

מנהלה
פיטר קרוסבי ,יו”ר
סטיבן מ .קונור
ג’ף פטצ’ליין
ג’ון מורן
מייקל נוס

שירותי חברים
דיויד אדיסון בל ,יו”ר עמית
ביל קתי יו”ר עמית

תוכייתשה

Greater Boston Business Council
gbbc.org

massnonprofitnet.org

galachoruses.org

mass-creative.org

chorusamerica.org

bostonsings.org

םיפסונ םיטידרק
צ’רלס ר .אנדרסון ג’וניור ............................................................................מוסיקה אלקטרונית
ברברה גוטליב ...........................................................................................................גרפיקה
ברברהסיידל...............................................................................מיכאל ווילר ,רבקה קופיסינקי
סוזן ריאן-וולמר  .............................................................................ייעוץ הסברתי ויחסי ציבור
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סיור\תורמי מלגות
מייקאל ג’ונסון
ג’אסטין ו -ג’ון נילי
וויליאם ס .נילי
פאוך פ .נוימן
רוברט נוילין
סטאפני נגוין
רו ני
אלן ניזווה
דניס נונן-סלון
פראדריק ל .או’קונל
יוסף מ .אונפרטי ו-
וויליאם ג’ .ספרה
מארק אונסקו
אנדרה אורבגוזו
ברנדן אורטז
צייקאל פנגקו
פראן פריז
צ’ארטי פריש
דוד פטי
צ’לסי פאופלס
איסבלה פסטובסקי
שון פיטרס
טום פיטרסון
דוגלס ריצ’רד פיטרסון
ג’אי פילומנה
ברייאן פיצ’וני
קריסה פיצ’ון
רוקו פיגנרי
קאטי פייק
דנה פיקול
בובי פירס
פט ומייק פאוורס
בארי נסיך
לשון פרינגל
סינדי פרובסט
האדיש
ג‘ניפר סדילס
סיימון פוג
ג‘ניפר נגר
ג‘ודית רופ
סטיבן רצ’נר
גרטשן וג‘רי להאדים
ג‘יימס פול ריפאס
ארנסטו רייס
ראובן מ ’ריינולדס  IIIו

ביל קייסי
ריינולדס ג‘וניור
לזכרו של ג‘רי דגס
מיכאל ריגייר
ג‘ניפר ריילי
מורין א רוג‘רס
מרי קיי ובוב רודה
ג‘רי רוזן
דבורה רוזנטל
מיכאל ויהודית רוזנטל
כריס רוסי
טום רוטולוטו
בליית רוסו
הווארד ב .סגרנס
טים סקרבה
קתרין צ’דליק
אליזבת שאפ
האווי שנארסון
ננסי סקוט
ננסי א סקוט
ריאן מרפי אטמים
קרל סגלם
העקיצה סיטפר
טמס סילבה
ארתור ג‘יימס סילברמן
סקוט זינגר
סטפני סירגס
ויג סיטרם
פריסילה סקילמן
קריסטין סקינר
לורי סקולסקי
הוריו של אלכסנדר,
ניקולס ואוליבר
ג‘ולי סמיד
קולין סמית
אליהו סמית
קנת סול
קתרין שלמה
טוני סוזה
פול ספקט
אמילי ספנסר
סטפני ספונר
סו סטאל
אשלי סטנלי
איאן סטיוארט
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דוד סיפור
לאלי סטוול
טימותי סטראדר
מרי סאליבן
מייקל סאליבן
קארן סמרסון
קאסי סאטון
קארן סילבה
תג סלמה
קתרין טגסקו
ולנטין של טאקה
סקוט תומפסון מ ’
ניק טיסי
רחל טינקווסט
ג‘ים ומרי טוד
ג‘ון טראווגליני
ג‘ון טראוורס
אריקה טריטה
ליז סמית טרוקצ’ו
נייט וונסליט
יהושע ולאסקז
דני וונזה
מיכאל ווריס
לי א וורדרר ו
בוב בס
ויליאם וונג
דניס א .ווגנר
שרה וולקייק
קווין וולקייק
סטיבן וושינגטון
קנדל פ ווטס ו
רוברט דרי
בני הזוג .ביל גנון ו
דוד ויידנר
דוד וואיגנד
תמי ויינרו
דניאל פאוצ’ר
שרה לבנה
לואי ויילי
בן ויניק
קרייג וויסקונס
פאם עץ
דונלד א ’וודפורד
סוזן פורסט

סיור\תורמי מלגות
מריבט פוסטר
דניאל פורניאר
ג’ייסון פרנקל
קליין ו -גראצ’ין פרייסר
פם פריטס
אלקס פרוסט
אנדור פוראר
לורי גגנון
סטיבן גלגר
קנדיס ו -ג’ורג’ גלווז
צ’רלס גנדי
מייקאל ו-לס גנגיטנו אננקמפ
רמונה גרזיה
דוד קרלוס גרזה
מריאן גונט
סוזן גיבס
ריצ’רד א .גיוסו ו-
סיימון ס .ג’ונס
סוזן גירו
רנה ל .גולדברג
יואל גרם
מרגרט גרם
ג’ון גרסי
ג’וש גרין
אדם גרינפלד
ג’ו גראגור
בריין ג’ .גריינר
אלדו גריבר
דינה ד .גרוטסיס
פראמק הביט
ג’ניפאר הדלי
ג’ואן המיל
קאטי המונדס
ליז האניגן
רוברט הריס
מרי הייס
מייק ו -דונה הייס
דוד האיטר
קנדל הלטון
פאול ט .המפל
קטלין הנרי
סטיבן הרסי
הולי הסלופ
לורין הירו
אירה מ .הירש

בוני האור
בריטני האור
דניס ג’ .האור-טרבגליני ו-
מייקאל טרבגליני-האור
ג’ון ו .הודג’קינס
מלני הוליין
אריק הוול
בריין הוגס
ג’ניפר היוגס
ווילים הנטר
אלן ה .אינגרם
מלינדה ארווין
אנדריה ג’ייקובסין
וויליום א .ג’יימסון
אליזבט ג’וייט
קריסטופר ג’והנסון
מייקאל ג’ונסון
טים ג’ונסון
קטי ג’ורדן
מייקאל יוסף
מוריס קפקה-הולשלג
קאט קשמריק
אנשומן קשקול
טארנס ל .קינלי
אנדריה קילרוי
ג’ארד קילרוי
סטאפני קינקייד
קרן קלימרה
דוד קוק
גארי קולר
אני ו -דייב קוולסקי
מוניקה קרצמן
יואל קריג
בנימין א .קודלר
קאטי קולווין
קטרין לאפו
ג’ספר ג’ונס לאוסון
מרטה לידר
רוברט למן
מייק לרוזיק
רוול לוי
טום ליברטי
לינדסי ו-ג’פרי לינדקווסט
טובה ליטווק
לויס למס
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ניק לוקסירו
אנטוני ו -ג’ואן לומבו
שרי מרי לוגו
אודרי מק ו -קריס ג’אנס
פיליפ מ .מאקיי
אנאיטה מגהמי
וויקטור ו -מורין מהר
גראג מרקי
מייקאל מרקי
קאטי מרקסי
אריק מרטליני
אנדרו מרטינז
קאליב מסטרסון
קריסטון מטי
דר .ג’ון מ .מזולו ו -ג’יימס ס .וורנום
אליזבט מקולי לילה
רוברט מקלאלין
וורג’יניה מקדמרמוט
בריין מקונגל
אנג’לה מקאייסיק
אנה מקנף
ג’יימס מקפי ו-
קבן בטלאר
מרק מקייג
קלי מיד
טומאס מיד
מהלל ק .מאלוי
יואל מנארד
פאול מסיאר
סטנלי ג’ .מקאליק
אמלי מירנדה
ניה-סו מיטצ’ם
אדם מוראסקי
אד מוירי
דבורה מוזיקטו
לרה מוניז
אלסנדרו מורד
לוק ט .מארפי
מאט מארפי
בטי א .מורי
אגנס ט .נגנקסט
דוד ניימרק
בובי נשטי
ארט נווה
ג’ון ניי ו-

סיור\תורמי מלגות
לואן אברהמס
פלורנס אדמס
ג’ין אהארן
יוסף ס .אלקסנדר
אמי אלמן
הילרי אלן
מאטיו אלעי
ג’ארון אליסון
רופס אלין ו-
רוי בולנדר
קארל אן אמיקו
קרולין אנהלט
שרה עלאטה ארץ
ג’יימס אורלי-או
ברנדה-לין אלוורד
ריצ’רד באבסון
דוד באילי
ג’וסי ג’ .באילי
שרה בנסון
טוני ברבוזה
סטיבן פ .בארט
פרדריק ג’ .באומר
מייקאל באל
דניאל בן-דוד
איזי ברדון
ג’אק ברגרסון
דוד מ .ברטי
ברייון בישופ
לסלי ו-רובורט בלאנק
אלן בלצר
מקסין בלומברג
דאבי בוקאס
טומאס א .בוני
לורן בולנגר
פרנסס ברנדט
ריצ’רד ברנדט
פטרישה א .ברזיל
מאטיו ברנן
אונדין ברנט אסריק
מרי אלן ברוקס
שירלי נילי בראון
מייקאל ג’ון ברונל
גראג בקלנד
קרולין קנדיאלו
ג’פרי קנדיאלו

קראג ד .קפון
א רודס ו -ליונה ב .קרפנטר
פוונדאישון
רנדי קראלי
ג’ודי קארלסטרום
אביגיל קרמן
אנדרו קרפנטר
פאול קריארו ו-
קריסטפר בלנק
מישל קייסי
וויליום ו -רבקה קייסי
א.ג’ .קסטילה
סשה קסרוברד
וויליום אדוורד קטנאסי
דין א .סארטו
פיטר צ’אפין
אמיסו צ’ייס
מריה צ’קאט
מורין צ’איבר
דוד צ’אן ו-
פיטר ג .קרוסבי
סקוט צ’אני
וולטר ג’ צ’וינסקי ו-
סטפן ל .ג’וייט
גלבן צ’או
ג’יימס צ’ו
יונתן צ’ו
וויליום קליפארי
סט ס .קלארק
ניקולס קלויטיאר
ארון כהן
פטרישה אן כהן
טומס קולינס
טומיס ל .קולינס
רחל מ .קולמן
צ’ארלס ר .קונלי
סוזן קונרס
קראג קוגן
מרי נ .קוגן
ביל קוקס ו -יואל גגנון
איירין קראמר
דניאל קרופרד
רובין קרמין
מיכאילה מרי קרוק
שוין קרוקס
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גיי ר .קרוטאו
בינג ברודריק
פאול קרוטאו
גראגורי קרושורן
אריק קרומרין
איילין פ .קונינגם
קים דלברג
מאגן דאילי
מריה דאלי
לוז מריה דווילה
בארי ו -בארברה דויס
יוניס א .דויס
אדם דין
וונדי ד-למוס
רוסמנד דלורי
ליאנה דיבנדטו
טרסי-אן דיסלוודור
מייקאל דובס
קלאיר דונהו
ג’אי דריסקול
דונולד ו-אנה דוקרם
בריין דונקל
זאק דורנט-אמנס ו-
וויליס אמנס
בראד דורקן
שארל דייר
סטיבן מ .ארהרט
רוסלנד אדמונדס
דניס אלרט
מייקאל ס .אלטימג
סטפאני ז .אמאט
לי אריקסון
טומאס ארמק
ניקולס אבארג’
סטיבן פבארו
יולי ו -וואין פדר
טרבר פינדלי
הנס פישמן
מגן פיסקלמנטס
אליזבט פלאנגן
סוזן פלאנגן
יוסף פלורנס
אנדרו פולדס
דניאל ג’ .פורסטר
יהושוע פוסטר

פזמון סגל  -חברי סיור
טנור 1
ג’י בא’אר
אנדי צ’או
דוד צ’אן
קריסטופר קוביל
פיטר קרוסבי
ניקולס אבארג’
טרבור פינדלאי
ג’ייסון א .פרנקל
קורטני פורנו
ג’רלד ב .ג’יימס
פיטר קוקוזקה
פול לסקורסקי
מייקאל לומבו
אנדרו מרטינז
ג’פרי נגנגאסט
קריסטופר נוס
מייקאל נוס
קאוון ד .רייס
הרולד רודולף
אנאנד סיטרם
טנור 2
יונתן ברדוול
ביל קייסי
וויליום קאטי
בראט מסאמי צ’ין
טומאס ג’ .צ’וינסקי
פול קונסולי
שאון קרוקס
גיי ר .קרוטוי
אלברסון דא-סוזה
גיי דא-אנג’לס
ארל א .דמאקולנגן

יוסף פיינסטין
ג’ים פריימן-פולי
מייקאל ג’ .לקלרק
אדוורד ל’מיי
קיליין מלוי
ג’ון פ .מורן
יואל נוסק
ניקולס פנאגיוטוי
וויקטור רמוס
בריטון
צ’רלס ר .אנדרסון
ג’ים אנדרסון
מייקאל אפאל
ריצ’רד באבסון
ג’ון נ .בודראו
איזי ברדן
ברייון בישופ
ברייון בלנק
טיילר ברואר
גאלוון צ’וי
טומס ל .קולנס
קייל קרנד
סטיבן מ .ארהרט
ג’פרי פאטצ’לין
יהושוע פוסטר
מאטיו פקס
קן הירשקיינד
בראד א .הנטרס
אלן ה .אנגרם
פול ט .ג’ונס
ספנסר לוייס
ניק מוזקטו
וויליום נילי

ג’אי פילומנא
קארל סגלם
קבן שנקדי
ג’ים סלייטון
לויס וולדז
טום ווייסנד
ג’ייסון וויליומס
בס
דוד באומגולד
דוד אדיסן בל
ג’ף קנדיאלו
פאול קריארו
פאול קרנוטו
צ’אק קונלי
סטיבן מ .קונר
ניקולס דלברג
ג’רי דיי
טומס דאדלי
ניל א .פרידמן
יואל א .פרידמן
שמואל גלויד
קאן גולנר
דוד הינטרמן
דניס ג’ .הער-טרבגליני
סטיב ג’ואיט
דן מוני
ג’אף מוריסי
רסל אורמסטון
שוין פ .ריילי
ג’יימס סימפסון
רוב סטון
ג’ון סטרומווסר
אנדרו ס .ווילקינס

See the music on you tube
Download music from
iTunes Amazon
Follow on facebook, twitter,
Instagram

לראות
להקשיב
הורדה
עקוב
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ןוטסוב לש םיאומוה תקהל

נטשה שפם צילום

( )CMGBהיא מהמקהלות הקהילתיות הגדולות והמצליחות בניו-
מקהלת הגברים הגאים של בוסטון )(BGMC
ב ,2891-חברים בה 175
 571זמרים ,והיא זוכה לשבחים על המקצועיות הגבוהה,
אינגלנד .המקהלה נוסדה 1982,
הרפרטואר היצירתי וקשרי הקהילה פורצי הדרך שלה.
בהנהגתו הדינמית של המנהל המוזיקלי רובן מ .רנולדס השלישי ,המקהלה מבצעת מגוון רחב של יצירות
קלאסיות ומוזיקה פופולרית ,ומקדמת שינוי חברתי על ידי הצגת הקהילה ההומו-לסבית באופן חיובי
ומחזק.
 10,000מאזינים בעונה ,ומגיעה לעוד אלפים רבים דרך
המקהלה מופיעה מול קהל של למעלה מ000,01-
הקלטות ושידורים בטלוויזיה ובאינטרנט.
 ZBW-SBCלאחת מחמש המקהלות
 3102נבחרה המקהלה אל ידי תחנת הטלוויזיה CBS-WBZ
בנובמבר 2013
המובילות בבוסטון.

תכלית

לעורר השראה

יעד

מקהלת הגברים הגאים של בוסטון יוצרת חוויות מוסיקליות שמטרתן לעורר שינוי ,בניית קהילה וחגיגת
השונה.

ערכי הליבה:

•אנחנו משפחה עם מסורת של מצוינות
•אנחנו מספקים קהילה בטוחה מקבלת ומזמינה.
•אנחנו עושים מוסיקה שגורמת גאווה לנו ולקהל שלנו
•אנחנו פועלים ביושר
•אכפת לנו אחד מהשני; אנחנו מוציאים את המיטב אחד מהשני ואנחנו במיטבנו כקבוצה.
•אנחנו משנים תודעה דרך המוסיקה שלנו והנוכחות שלנו
•אנחנו מגיעים מרקעים מגוונים אך שותפים בתשוקה שלנו למוסיקה
•אנחנו בוחרים לתת מזמננו ומכשרוננו – לתת זה לקבל
•אנחנו נהנים!
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סיבוב הופעות במזרח התיכון:
 52-81ביוני 5102
2015
18-25
סיבוב הופעות במזרח התיכון :עין גדי ,ירושלים ,תל אביב ,איסטנבול.
 ,2015אוניברסיטת בן גוריון ,תל אביב
 42ביוני,5102 ,
24
 ,2015כיכר סוזן דלל ,במסגרת אירועי לילה לבן בתל אביב
 52ביוני,5102 ,
25
 5102אולם הקונצרטים זורלו ,איסטנבול
27
 72ביוני2015 ,
רובן מ .ריינולדס השלישי ,מנהל מוסיקלי
קרייג קוגן ,מנהל כללי
צ’אד וייריק ,נגן ליווי ראשי ועוזר המנהל המוסיקלי
ג’ונתן הס ,כלי הקשה
לוואנה קלרק ,מתורגמנית לשפת הסימנים האמריקאית
בריאן ק .גריפין ,מנהל שירות לקוחות
אדל נדין טראוב ,מנהלת הפקה
ACFEA ruoT
Tour Couriers
sreiruoC
טוני הסטינגס ,דאמיין סטנט ,אמנדה באומןAEFCA ,
3

 AEFCAהיו גאים
לפני 10
 01שנים ,היועצים לתיירים ACFEA
שותף עם הפזמון של בוסטון הומואים ב
הסיור הבינלאומי הראשון שלה

היום ,אנחנו גאים יותר מתמיד לעשות את זה שוב.
ל CMGBעל סיבוב ההופעות הקרובות שלך של ישראל
מזל טוב BGMC
וטורקיה ,ומודה לך על המשך כדי לעורר.
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רובן מ .רנולדס השלישי ,מנהל מוסיקלי

סיבוב הופעות במזרח התיכון:

איסטנבול

תל אביב

32

ירושלים

עין גדי

