
                                                                                 

               Nieuwsflits 15-2020 
We hebben gelukkig tot nu toe nog geen berichten doorgekregen van ziekte binnen 
ons koor. Hoe fijn ook dat er meer ruimte komt buitenshuis (kapper!), voor sommigen 
zal dit wellicht meer angst met zich meebrengen. Houd moed, er komen betere tijden. 

Onzekerheid 
Hoeveel onzekerheid kan je hebben als koor in coronatijd? We volgen, samen met de 
overige 1.700000 zingende Nederlanders, nauwlettend de nieuwsberichten via 
www.koornetwerk.nl en de conclusie is duidelijk: opstarten is niet wenselijk in 
afwachting van de uitkomst van lopende onderzoeken. Zonder vooruit te willen lopen 
op de onderzoeksresultaten moet het vreemd lopen als er voor de zomervakantie al 
als koor weer gerepeteerd kan worden. Het is niet anders: deze bittere pil moeten we 
slikken. We zijn verder nog steeds in afwachting van de Philharmonie over hun 
aangepaste programmering en zaalindeling. Of en hoe dit gevolgen heeft voor ons 
concert van het Weihnachts Oratorium is dus nog onbekend. 

Algemene Ledenvergadering 
Er zijn momenteel 3 reacties binnengekomen bij het secretariaat naar aanleiding van 
de stukken die zijn verspreid. Mocht je nog willen reageren, dan is komende 
woensdag, 27 mei, de laatste dag. Het bestuur zorgt vervolgens voor antwoorden op 
de gestelde vragen, die voordat de stemming plaats vindt, weer aan alle leden worden 
toegezonden. 
Ondertussen zijn Eefke en Huyb bezig om, nu de vaste lasten bekend zijn, een 
voorstel te maken voor een “ corona-begroting” voor de tweede helft van dit jaar.  

Jubileumconcert 
Zoals jullie hebben kunnen lezen, zal Francis van Broekhuizen solist en presentator  
zijn bij ons concert op 2 mei 2021. Haar veelzijdigheid is kenmerkend voor haar 
carrière. Je kan van haar genieten als “ operazangeres-brengt-verstild-museum-tot-
leven”  via de website van het museum www.beeldenaanzee.nl.  

Muziek van Hans 
In deze mail worden los de bestanden meegestuurd voor de eerste ca 6 bladzijden 
van Regina Coeli deel 1 die Hans voor ons heeft ingespeeld. Dat zingt makkelijk mee! 
De middelste mannenpartij (tenor 2) zingt vanaf “innegiamo” de tenorpartij. 

Beschermd maar niet koninklijk 
Sinds dit jaar worden we beschermd door een heer, namelijk Arthur van Dijk. In 
november 2019 trok Eefke namelijk de stoute schoenen aan, want niet geschoten is 
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altijd mis.

 



Zeer geachte heer Van Dijk, 

Op 15 februari 2021 zal het precies 100 jaar geleden zijn, dat onze zangvereniging het  “Haarlems 
Gemengd Koor”  is  opgericht. 

Namens  het bestuur van het Haarlems Gemengd Koor richt ik mij tot u met het verzoek om 
beschermheer van onze vereniging te worden. De aanvraag tot “Koninklijk”’ is inmiddels gedaan en 
daarnaast zou het  een grote eer zijn, als u bereid zou zijn om beschermheer van ons koor te worden. 

Sinds 1890 was er al een Haarlems Gemengd Koor, maar dat bleef niet langer dan 20 jaar bestaan.  

Jan Boda, onze eerste dirigent, nam in 1921 het initiatief om opnieuw het HGK op te richten en leidde het 
koor de eerste veertig jaar vol enthousiasme. Hij was ook een groot Bach-liefhebber en  startte de 
traditie om met het HGK, toen jaarlijks, Bachs Weihnachtsoratorium uit te voeren. Inmiddels is dit een 
tweejaarlijkse traditie geworden, onder andere om meer ruimte te creëren voor het uitvoeren van andere 
bekende en minder bekende werken. De meeste van onze optredens vinden plaats in de Grote Zaal van 
de Philharmonie te Haarlem. 

Het HGK heeft het voorrecht gehad om met  diverse dirigenten een uitgebreid repertoire op te bouwen, 
van J.S.  Bach tot en met Karl Jenkins. Onze huidige dirigent is Ago Verdonschot, die tevens dirigent is 
van Het Amsterdams- en Het Rotterdams Operakoor.  Aan de statutaire doelstelling “het beoefenen van 
de zangkunst in de meest uitgebreide zin des woords” heeft het HGK zeker voldaan: Iedereen die een 
aantal  jaren zangervaring heeft is welkom bij het HGK. Ons koor bestaat uit 67 leden uit Haarlem, 
Heemstede, Bloemendaal, en omliggende gemeenten.  

Uw beschermheerschap zullen wij uitermate waarderen als symbolische steun voor onze vereniging uit de 
provinciale hoofdstad. Wij zullen hiervan vermelding maken in onze uitingen zoals op de website, in de 
programmaboekjes en in het uit te brengen jubileumboek.  

Meer over de geschiedenis en de toekomst van ons koor vindt u op onze website: www.hgk-koor.nl.  

Mocht u meer informatie wensen, dan verneem ik dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

Eefke Rädecker 

Voorzitter HGK 

Huiswerk van Ago 

Adem: 
https://youtu.be/Mx3tFVidvX4  

Inzingen: 
https://youtu.be/SnxI5EenpPo 

Regina Coeli deel 2: 
https://youtu.be/K6y7dtxY2_c 

Huiskamerconcert Hans & Ago, Nella fantasia  
https://youtu.be/Tj31B2Uo-ho 

http://www.hgk-koor.nl
https://youtu.be/Mx3tFVidvX4
https://youtu.be/SnxI5EenpPo
https://youtu.be/K6y7dtxY2_c
https://youtu.be/Tj31B2Uo-ho

