
  


                                                                        


                     Nieuwsflits 27-2020 
Jammer genoeg is de optie van een andere groep op de Oosterkerk omgezet in een 
vaste afspraak, waardoor onze repetitie van 6 oktober niet doorgaat. We zien het maar 
als een vroege herfstvakantie. Om die reden zit het gewijzigde repetitieschema in 
deze Nieuwsflits, weer startend bij 13 oktober.  

Ledennieuws 
Antoinette Grote Gansey is getest (alt 1) en versterkt nu ook officieel de alten. We 
heten haar hartelijk welkom. 
Anneke van Lieshout laat vanuit Frankrijk weten dat ze het een super service vindt dat 
ze vanaf 1400 km afstand toch de repetitie kan bijwonen. 
In de afgelopen periode zijn er 19 koorleden afwezig die corona als reden opgeven om 
thuis te blijven. We hopen dat de video’s die Ago weer heeft opgenomen van de 
afgelopen repetitie jullie een extra stimulans geven om thuis te blijven zingen. 

Repetitie van 29 september in beeld en geluid

Kyrie:
https://youtu.be/ZCZsPlBX3_A 

Gloria:
https://youtu.be/HnqR_oG6RpQ

Sure on this shining night:
https://youtu.be/5M6nH5WXbEM

Locus iste en Cantique de Jean Racine:
https://youtu.be/nq0XEQA99kg

Loten Grote Clubactie 
Er zijn al loten meegenomen tijdens de laatste repetitie, er zijn loten opgestuurd en 
weggebracht en er zijn verkopen toegezegd, maar de voorraad is nog niet op! 
Tip: de trekking is op 9 december, dus is een surprise weggeven met een lot erbij iets 
voor jou? 

Leids Koor in het nieuws 
Van veel kanten kregen we het nieuws doorgemaild dat een deel van een koor besmet 
was geraakt terwijl ze “ alle RIVM-regels hadden opgevolgd”. Dat laatste valt wat te 
betwijfelen als blijkt dat het koor tussentijds pauze houdt (!). 
De vaste kern van aanwezigen op de repetitie in de Oosterkerk blijkt zich in ieder 
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geval veilig te voelen, ook na de opleving van het virus in onze omgeving. 
Om 100% zekerheid te hebben is het mogelijk via Koornetwerk Nederland om in 
Amsterdam een CO2-meter te lenen voor de komende repetitie van 13 oktober. De 
uitkomst kan wellicht thuiszittende koorleden over de streep trekken. 
Om onnodig reizen te voorkomen: is er iemand die dinsdag 13 oktober en/of 
woensdag 14 oktober in Amsterdam moet zijn en de CO2 meter kan 
meenemen/terugbrengen? 

Procedure repetitie bijwonen 
Zoals velen waren we vorige week even overdonderd door de strengere regeling 
om groepen binnen te beperken tot 30. We hebben toen snel een procedure 
bedacht die goed bleek te werken. Tot het laatst bleef het wel spannend voor het 
bestuur of we  het op 30 zouden kunnen houden, maar we bleven daar precies 
op steken. Het was fantastisch om te lezen, dat een vijftal al uit zichzelf 
aanboden om reserve te staan bij overschrijding van dit getal van 30. Totdat de 
aantallen geïnfecteerden zullen dalen, zullen we dus deze procedure handhaven. 
Bij de regeling wordt vermeld dat dit exclusief personeel is. Bij het HGK gaan we 
daarom uit van 33: maximaal 30 koorleden, Ago en Hans en Wim (vervult de rol 
van koster). 

Wat wordt de nieuwe procedure: 
- Zondagavond gaat een mail uit naar alle koorleden die hebben 
aangegeven dat ze in principe willen komen 
- Alleen als je WEL komt, vragen we je om de mail voor dinsdag 15.00 

uur terug te sturen als antwoord naar het secretariaat 
- Wil je voor die betreffende repetitie wel reserve staan, geef dit dan 

aan in je mail. Dit verzoek geldt alleen voor alten en sopranen 
- Als je je als reserve hebt aangeboden, word je uiterlijk dinsdag 16 uur 

gebeld/geappt als we van je aanbod gebruik moeten maken. Hoor je 
niets, dan zien we je gewoon die avond 

Herzien repetitieschema 

13-10 
Krönungsmesse: Gloria helemaal 
Lauridsen: Sure on this shining light 
Whitacre: Hebrew Love songs: 1, 2                         

20-10 
Krönungsmesse: Gloria, Credo 1 t/m/ 57 
Lauridsen: Sure on this shining light 
Whitacre: Hebrew Love songs: 1, 2, 3 

27-10 
Krönungsmesse: Credo 1 t/m/ 95 
Lauridsen: Sure on this shining light 
Whitacre: Hebrew Love songs: 2, 3, 4 

3-11 
Krönungsmesse: Credo 1 t/m 95 
Whitacre: Hebrew Love songs: 2, 4, 5 
Elgar: the snow 

10-11 
Krönungsmesse: Credo helemaal 



Whitacre: Hebrew Love songs: 4, 5 
Elgar: the snow 

17-11 
Krönungsmesse: Credo helemaal 
Whitacre: Hebrew Love songs: 1-5 
Elgar: the snow 

24-11 
Krönungsmesse: Kyrie en Gloria herhalen 
Elgar: The snow 
Rachmaninov: Bogoroditse                                   

1-12 
Krönungsmesse: Credo herhalen 
Elgar: The snow 
Rachmaninov: Bogoroditse 

8-12 
Krönungsmesse: Sanctus 
Rachmaninov: Bogoroditse 
Verdi: Coro di schivi Ebrei 

15-12 
Krönungsmesse: Sanctus en Benedictus 
Rachmaninov: Bogoroditse 
Verdi: Coro di schiavi Ebrei (Salvenkoor) 

22-12 Krönungsmesse: Agnus Dei 
Lauridsen: Sure on this shining light                          
en/of andere activiteit i.v.m. kerstvakantie 

  




