
 
     
 
 
 

 
Nieuwsflits 18-2021 

 
 

Voor de zekerheid nog even in deze Nieuwsflits per repetitie wat je mee moet 
nemen: 

7 september: Weihnachtsoratorium  
Ago wil graag weten wat er nog is blijven hangen, dus we zingen de hele partituur 
door. 

14 en 21 september: Weihnachtsoratorium en de muziek van het Korenlint 

Ook al is het optreden tijdens het Korenlint van de baan; ruim dus nog niet de spullen 
helemaal op want tijdens de open repetities zullen we hier nog stukken van zingen. 
Dan krijgen de bezoekers een beeld van ons repertoire. 
 
 

Werving van zangers 
 
Op dit moment van schrijven hebben we na de duinborrel 2 leden terug die zich door 
de grote coronastilte hadden afgemeld, waarvan 1 van de 2 als projectlid. 
Het aanschrijven van ex-leden (van namenlijsten uit 2014 en 2017) heeft  
geresulteerd in 1 lid en 1 bezoeker van de komende open repetities. 
Het krantenbericht met foto in de plaatselijke suffertjes heeft 2 aangemelde 
bezoekers opgeleverd.  
Al hoewel mondjesmaat, kan een koor zo groeien. En áls de open repetities 
succesvol verlopen, hebben we er in ieder geval minstens 2 ervaren tenoren bij. 
Totaal zijn er dus voor 14 en 21 september 3 nieuwe bezoekers aangemeld en 1 lid, 
een bekende tenor. Dat hadden er meer kunnen zijn door het zingen op het 
Korenlint. Om die reden hebben we ieders hulp nodig. 
Mocht je de vorige bijlage van Nieuwsflits nog niet rondgestuurd hebben naar 
vrienden en kennissen: doe het nu! Je ziet dat zo’n krantenbericht en het organiseren 
van open repetities werkt! 
 
Weihnachtsconcert 
 
Het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen van het jubileumconcert. Normaal 
is daar een jaar voor gepland, maar nu moet het in vier maanden. Drie van de vier 
solisten en het orkest hebben toegezegd. Daarnaast is Susan de Loor al druk bezig 
het affiche te ontwerpen.  
We gaan  nu op zoek naar een goedkope locatie voor de generale op dinsdag 7 
december en Huub Carbo, de nieuwe penningmeester, breekt zijn hoofd over de 
financiën. Het moge duidelijk zijn dat we in onze contracten een voorbehoud moeten 
maken t.a.v. de ontwikkeling van corona. 



 
 

 
BELANGRIJKE DATA 
 
4 EN 21 SEPTEMBER     OPEN REPETITIES OOSTERKERK 
7            DECEMBER       GENERALE  (AVOND) 
21          DECEMBER       13.00 UUR KLANKREPETITIE PHILHARMONIE 
21          DECEMBER       15.00 UUR CONCERT WEIHNACHTSORATORIUM 
                                                            (delen 1,2,3,4 en Openingskoor deel 5) 
  


