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Blijf nog even voorzichtig 

De laatste persconferentie had de verwachte uitkomst: het strenge beleid 
is nog steeds noodzakelijk. Samen zingen is nog steeds geen optie, maar 

wellicht is digitaal meezingen bij “Zing als vanzelf” een alternatief in deze 

tijden (zie verder in deze Nieuwsflits). 
 
Hans zet het HGK opnieuw op de kaart 
Ook het Haarlems Weekblad heeft aandacht besteed aan ons honderdjarig 
bestaan; zie hieronder de link: 

 
https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/muziek/663479/haarlems-gemengd-koor-bestaat-100-jaar  

 
En we ontvingen ook een felicitatie van het COV: 

 
 
 

 
 
 

https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/muziek/663479/haarlems-gemengd-koor-bestaat-100-jaar


 

Podcast “Koren in Coronatijd” 

Antoinette Grote Gansey en Marianne Marcelis tippen ons allebei om deze 
podcast van radio 4 te beluisteren. Herkenbare verhalen van dirigenten en 

zangers van professionele koren en amateurkoren, worden op initiatief 
van het Nederlands Kamerkoor door journalist Matthijs Holtrop 

opgetekend. Via nporadio4.nl meer informatie. Beluisteren kan via de 
NPO4 app, de website en via de podcastkanalen. 

 
Nog willen doneren? 

In voorgaande Nieuwsflitsen stonden gegevens om geld te doneren aan 

Ago en c.s. voor allereerst de streaming van het kerstconcert in Maarssen 
 

https://tikkie.me/pay/g6t6n9817597551hdn1g   
 

en hieronder staat de link naar de CD-opname van Ago die composities zingt 

van George Beentjes; CD aan te schaffen voor €25 of om een donatie doen  
 

https://www.voordekunst.nl/projecten/11546-nachtgedanken-1   
 

 
Zing als vanzelf 

Wim v.d. Meer stuurt een uitnodiging door om zaterdag a.s. digitaal mee te 
zingen. Bert is geen onbekende bij koorleden. Wel even van te voren je -volgens 
de regels- aanmelden. 
 

  

  

 

Heb je zin om alles lekker te laten stromen in je zingen? 

Wil je je graag gelukkig voelen als je zingt? 

Wil je de kracht van jóúw zingen ontdekken? 

Klik hier om je aan te melden voor Samen online Zingen 6 februari 

https://tikkie.me/pay/g6t6n9817597551hdn1g
https://www.voordekunst.nl/projecten/11546-nachtgedanken-1
https://zingalsvanzelf.us3.list-manage.com/track/click?u=ae5d10f8c9af521dee38aa678&id=d7b7ca730f&e=9607a9d8d3


 

Inderdaad elke week even opnieuw aanmelden! 

En na het aanmelden even in je mailbox kijken, daar vind je dan nl. de 

bevestigingsmail met de link naar de stream/bladmuziek. 

Ennuh.... NIET de LOGIN gebruiken op www.zingalsvanzelf.nl om zaterdag 

mee te zingen. Om mee te doen klik je op de link in de mail die je direct na het 

aanmelden krijgt. Check dus je mail! 

 

Gun je dit plezier ook aan anderen? Stuur gerust deze mail door, via de link 

kom je op de aanmeldpagina. Daar staat nu ook de promotievideo die Henri en 

ik onlangs gemaakt hebben. Handig voor mensen die nog niet eerder hebben 

meegedaan! 

 

Tot zaterdag, gaan we weer lekker zingen! 

 

  

 

 

 

 

  

 

http://www.zingalsvanzelf.nl/

