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Toch weer deze Nieuwsflits vol gekregen met allerlei wetenswaardigheden. Mocht 
je iets willen delen met je mede-koorleden, laat het dan weten! 
 

Praatje van Ago 
 

Via de link kom je bij een filmpje op youtube waar Ago alle leden toe spreekt: 
https://youtu.be/9jnAzTBItWM 
 

 CD Nachtsgedanken 
 
Verder vraagt Ago ons de onderstaande link mee te sturen van de CD die met 
componist George Beentjes is opgenomen en via Spotify te beluisteren is. Ago 

vraagt ons de CD te “liken”.  
Ago:”Het helpt ons enorm als mensen een like geven aan de CD. Hoe meer likes, 

hoe hoger in de ranking van Spotify, hoe eerder we in voorgeselecteerde 
afspeellijsten komen, hoe beter het is voor onze naamsbekendheid. Alvast mijn 
grote dank! Hartelijke groeten”. 

https://open.spotify.com/album/2DwXsVM34Xv6dGNOl4WbwD?si=MGGaymf7Tq
GWrgPmd3pv2w&fbclid=IwAR21Hxe64sNFpbkPsyj2v3Xrn5Rsri-

S45hc5_0FUoLmnFtdpRLgLu3XmFY&nd=1 
 
 

Ex-koorleden 
 

Vanaf 1 april heeft Alberdina Groen, vanaf 2015 alt bij het HGK, ons koor 
verlaten. Ze sluit niet uit dat dit tijdelijk is. 
Marianne Hesterman, vanaf 2001 sopraan, heeft mede vanwege haar zicht,  

helaas ook moeten opzeggen. 
 

Koningin Máxima brengt online werkbezoek aan koorsector 
  (verkorte versie van artikel Korennetwerk) 

Máxima heeft donderdagmiddag 8 april een digitaal werkbezoek gebracht aan de 
koorsector. Koorzang is de grootste kunstsector van Nederland en de impact van 

de coronapandemie op deze expressievorm is groot.  
Naar schatting van the European Choral Association zijn in Nederland zo’n 1,7 
miljoen samenzingende mensen. Per 1 december 2020 geldt een dringend advies 

van de overheid voor amateurkoren om niet te zingen in groepsverband. Tijdens 
het gesprek kwam onder meer aan bod dat zingen niet alleen een creatieve en 

artistieke expressievorm is. Koorleden vertelden dat samen zingen ook een 

https://youtu.be/9jnAzTBItWM
https://open.spotify.com/album/2DwXsVM34Xv6dGNOl4WbwD?si=MGGaymf7TqGWrgPmd3pv2w&fbclid=IwAR21Hxe64sNFpbkPsyj2v3Xrn5Rsri-S45hc5_0FUoLmnFtdpRLgLu3XmFY&nd=1
https://open.spotify.com/album/2DwXsVM34Xv6dGNOl4WbwD?si=MGGaymf7TqGWrgPmd3pv2w&fbclid=IwAR21Hxe64sNFpbkPsyj2v3Xrn5Rsri-S45hc5_0FUoLmnFtdpRLgLu3XmFY&nd=1
https://open.spotify.com/album/2DwXsVM34Xv6dGNOl4WbwD?si=MGGaymf7TqGWrgPmd3pv2w&fbclid=IwAR21Hxe64sNFpbkPsyj2v3Xrn5Rsri-S45hc5_0FUoLmnFtdpRLgLu3XmFY&nd=1


sociale en soms zelfs therapeutische activiteit is. Het niet samen kunnen zingen 

wordt als een groot gemis ervaren. Veel koren en dirigenten houden er rekening 
mee dat fysiek samenkomen pas per september weer mogelijk is. Dit heeft al 

geleid tot minder leden en daardoor teruglopende inkomsten uit contributie.  

Zorg over leegloop door Corona 
Koningin Maxima toonde in het bijzonder aandacht en betrokkenheid bij de 
zorgwekkende terugloop van leden. “Terecht,” zegt Daphne Wassink, voorzitter 

van Koornetwerk Nederland, “met een gemiddelde terugloop bij de korenbonden 
van meer dan 10%. Dit loopt bij een enkele bond zelfs op tot meer dan 28%. Wij 

maken ons dan ook grote zorgen. In samenwerking met de hele sector zijn we 
aan het kijken hoe we straks, als samen zingen weer volop kan en mag, het 
herstel kunnen stimuleren en zingen weer voor iedereen toegankelijk te maken.”  

Tegelijkertijd heeft de sector ook veerkracht getoond en vernieuwingen 
doorgevoerd, zoals samen ZOOM-zingen en het gebruik van Jamulus.  

 
Ago en Eefke gaan op cursus Jamulus 
 

De Koninklijke Bond van Zang en Oratoriumverenigingen is de Nationale 
Korenbond voor Nederland waar ook het HGK bij is aangesloten. 

Deze, door KBZON georganiseerde Webinar, geeft uitleg over het gebruik van 
Jamulus, gratis software waarmee het mogelijk is om online ècht samen te 
zingen. Verder wordt ook ingegaan op het gebruik vam Jamulus na de lock-

down. 
 

Subsidie Gemeente Haarlem 
 
Ook voor het jaar 2021 hebben we weer de aangevraagde subsidie ontvangen 

van €3767,79. Hiermee ondersteunt de gemeente de uitgaven voor zaalhuur van 
de repetitieruimte, artistieke leiding en secretariaatskosten. Bij de begroting is 

uiteraard rekening gehouden met deze subsidie. Toch goed om te weten wat de 
gemeente met haar belastinginkomsten doet! 
 

Voor de liefhebbers 

Geen zoom-zingen maar gewoon voor jezelf meezingen op zaterdagochtend of op 

je eigen tijd (t/m de dinsdag daarop).  

Dat kan via de site van Zing als Vanzelf: https:// zingalsvanzelf.nl 

Meld je elke week aan; dan krijg je vervolgens de entreelink en de bladmuziek.  

Rond de 4000 mensen zingen zo elke zaterdagochtend samen.  

Een donatie mag maar hoeft niet. 
 
Jubileumconcert 
Vanaf deze week staat het concert niet meer vermeld op de website. De datum 

in 2022 stond als “potloodoptie” bij de Philharmonie vermeld, maar deze datum 
is nu vergeven aan een tv-evenement. Binnenkort zullen we een nieuwe, en dus 

latere, datum prikken.  

https://zingalsvanzelf.nl/

