
                                                                  
       

            Nieuwsflits 26-2020 

Hoor en zie ons repeteren
Voor de thuisblijvende HGK-zangers heeft Ago de repetitie opgenomen van afgelopen 
22 september. Laat je ons horen wat je er van vindt? 
Al hoewel we met minder koorleden de repetities volgen, hoor je vast wel dat we goed 
ons best doen. Voor een keer ontbraken alle tenoren. Hopelijk blijft dat een unicum. 

Let op: 
Als er een week geen Nieuwsflits uitkomt staan de komende repetitiefilmpjes 
wekelijks, na de repetitie, rechtstreeks op de website. 

Laudate: 
https://youtu.be/5YgVAr66G_o 

Kyrie: 
https://youtu.be/vdJPV1Ty3VI 

Locus iste: 
https://youtu.be/lWofURjq8nI 

Cantique: 
https://youtu.be/RgpHBT0KUJE 

De filmpjes van Ago vanuit zijn huis op You Tube  (toen we niet bij elkaar kwamen om 
te zingen) staan trouwens ook nog steeds op de site. 

Ledennieuws 
De nieuwste ontwikkelingen op corona-gebied in onze regio, hebben ertoe geleid 
dat er op dit moment 16 van de 56 koorleden vanwege het gevaar van 
besmetting liever thuis de repetities oefenen. We hopen dat we jullie op deze 
manier zoveel mogelijk kunnen blijven betrekken bij het regelen en zeilen van 
het koor. En voor allen geldt: houd afstand en blijf gezond! 

Repetitieschema 
Nu Ago en wij wat gewend zijn aan de Oosterkerk en de lengte van de repetitie, 
is het weer mogelijk om een repetitieschema op te stellen: 

https://youtu.be/5YgVAr66G_o
https://youtu.be/vdJPV1Ty3VI
https://youtu.be/lWofURjq8nI
https://youtu.be/RgpHBT0KUJE


29-9 
Krönungsmesse: Kyrie, Gloria mt 1 t/m 86 
Lauridsen: Sure on this shining night 
Fauré: Cantique 
Bruckner: Locus iste 

6-10 
Al lang voordat wij de kerk huurden, is er op deze datum een optie 
voor een andere groep. Als je niets hoort gaat deze repetitie 
gewoon door. Anders schuift het schema een week door. 

Krönungsmesse: Gloria helemaal 
Lauridsen: Sure on this shining light 
Whitacre: Hebrew Love songs: 1, 2                         

13-10 
Krönungsmesse: Gloria, Credo 1 t/m/ 57 
Lauridsen: Sure on this shining light 
Whitacre: Hebrew Love songs: 1, 2, 3 

20-10 
Krönungsmesse: Credo 1 t/m/ 95 
Lauridsen: Sure on this shining light 
Whitacre: Hebrew Love songs: 2, 3, 4 

27-10  
Krönungsmesse: Credo 1 t/m 95 
Whitacre: Hebrew Love songs: 2, 4, 5 
Elgar: the snow 

3-11 
Krönungsmesse: Credo helemaal 
Whitacre: Hebrew Love songs: 4, 5 
Elgar: the snow 

10-11 
Krönungsmesse: Credo helemaal 
Whitacre: Hebrew Love songs: 1-5 
Elgar: the snow 

17-11 
Krönungsmesse: Kyrie en Gloria herhalen 
Elgar: The snow 
Rachmaninov: Bogoroditse                                   

24-11 
Krönungsmesse: Credo herhalen 
Elgar: The snow 
Rachmaninov: Bogoroditse 

1-12 
Krönungsmesse: Sanctus 
Rachmaninov: Bogoroditse 
Verdi: Coro di schivi Ebrei 



8-12 
Krönungsmesse: Sanctus en Benedictus 
Rachmaninov: Bogoroditse 
Verdi: Coro di schiavi Ebrei (Salvenkoor) 

15-12 
Krönungsmesse: Agnus Dei 
Lauridsen: Sure on this shining light                          
Bruckner: Locus iste 
Mozart Ave Verum 
Fauré Cantique de Jean Racine 

22-12 
Krönungsmesse: Agnus Dei 
En/of andere activiteit i.v.m. kerstvakantie 

Nieuws over de Doopsgezinde Kerk 
We hebben contact gezocht met de Doopsgezinde kerk om dat we graag een 
update wilden over de ventilatie. Ze schrijven dat ze met een werkgroep druk 
bezig zijn om offertes, advies en werkplanningen te regelen. Naar hun 
verwachting zullen de ventilatie-werkzaamheden niet klaar zijn voor het eind van 
dit jaar. 
Tot en met december zullen we dus zeker blijven zingen in de Oosterkerk. 

Niet vergeten: Grote Loten-actie 
Vorig jaar werd het je makkelijk gemaakt om loten te kopen: in de pauze werden 
de loten onder je neus geschoven en had je niet precies passend geld op zak, 
dan werd je snel overgehaald om dan maar een extra lot erbij te kopen,  
bij “ gebrek aan wisselgeld”. 
Met minder leden blijven toch de vaste kosten voor het HGK gelijk. Daarbij willen 
we graag goed feestvieren met naast het Jubileumconcert nog andere 
activiteiten. Het is dus nu extra van belang om onze spaarpot goed te vullen. 
Van elk verkocht lot van €3,- krijgen we 80% rechtstreeks in onze kas.  
Dus maak geld over naar de HGK-rekening, we sturen met plezier een tikkie, of 
kom met gepast geld in een envelop.  
En met €1 extra voor porto-kosten, krijg je de loten thuis op de mat. 


