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Het was een spannende vrijdagavond: wat zou de persco brengen? 
Gelukkig heeft het kabinet i.t.t. de voorgaande coronagolven ingezien dat het 
percentage besmettingen in de kunst- en cultuursector al tijden zeer laag is geweest. 
Repetities en ons concert kunnen – tot nader orde- dus gewoon doorgaan! Zie ook 
bijgaand de afspraken vanaf 12 november voor de Kunst- en Cultuursector. 
 
Nadere afspraken bij onze repetities 
Alhoewel we bij toegang controleren op je coronatoegangsbewijs, adviseren we toch 
om daarnaast bij verplaatsingen een mondkapje op te zetten en 1,5 meter afstand te 
houden. We weten dat er koorleden zijn die zich geruster voelen bij deze aanvulling 
op de regels. Evenals bij de vorige repetitie maken we de stoelen onderling los en 
zigzag opgesteld en we zorgen vanaf nu ook voor iets meer afstand t.o.v. Ago. 
Vergelijkbaar met een sportkantine en de horeca, kunnen we geen koffie/thee meer 
schenken na 20 uur. Uiteraard kan dat nog wel steeds voor het begin van de 
repetitie. We houden wel een gewone pauze rond 21.00 uur; neem dus indien 
gewenst je eigen drinken mee. 
Helaas moet de aangekondigde koorborrel van 23 november vervallen. 
 
Nieuwe foto’s en filmpjes van het HGK 
De wens voor betere en meer actuele foto’s van het koor leeft al langer. Dankzij 
Emma, die haar gezins-/familiebanden heeft ingeschakeld komen op de 23e 
november en op 12 december respectievelijk Chris en Paul bij de repetitie om 
minifilmpjes en foto’s te maken. We zijn heel blij dat ze dit belangeloos voor ons 
willen doen! 
 
Opnames van Else 
Samen met de Nieuwsflits worden kleine bestandjes meegezonden van de laatste 
repetitie. Handig bij het instuderen/inzingen. 
 

 
Elders meezingen? 

1.  Ben jij een creatieve vrijwilliger bij het Paleis der Wonderen van de Ashton 
brothers? 
Vanaf 17 december t/m 5 januari wordt Stadsschouwburg Haarlem omgetoverd tot 
het Paleis der Wonderen. Onze wens is nu een klein koortje te hebben : we denken 
aan +/- 4 personen die meerstemmig kerstliedjes kunnen brengen bij de ingang of in 
een foyer. Dat hoeft natuurlijk niet de hele periode; we zouden al blij zijn als ze bij 
enkele voorstellingen willen zingen. En omdat het publiek doorstroomt, is repertoire 
van 10/15 minuten in principe genoeg en kan dat gewoon herhaald worden.  
Als dank kunnen we in ieder geval aanbieden dat alle vrijwilligers op 16 december de 
generale repetitie mogen bijwonen. Alle informatie over de voorstelling kunt u bekijken op 
www.paleisderwonderen.nl en www.ashtonbrothers.nl. Mensen kunnen zich aanmelden 

http://www.paleisderwonderen.nl/
http://www.ashtonbrothers.nl/


via https://www.theater-haarlem.nl/oproep of via paleisderwonderen@ashtonbrothers.nl “ 
Onze dank is bij voorbaat groot. Met vriendelijke groeten, Timo Bakker Ashton Brothers 

2.  Projectleden gevraagd bij het AOK 
Vanaf woensdag 1 december a.s. gaat het Amsterdams Opera Koor volop repeteren 
voor het door corona uitgestelde concert van L'elisir d'amore op zondagmiddag 24 
april 2022 in de Beurs van Berlage. Projectleden zijn daarbij hartelijk welkom.  
Projectdeelname door HGK-leden beschouwt het AOK als een vriendendienst, wat 
inhoudt dat deze deelnemers niet voor de repetities hoeven te betalen, omdat Ago er 
dirigeert. Zij dienen wel zelf voor de bladmuziek te zorgen: editie Ricordi. (Nb 2e 
handsexemplaar bij Corrie) De repetities zijn op woensdagavond van 20u00 tot 
22u30 in de Verrijzeniskerk, Louis Bouwmeesterstraat 76, Amsterdam-Slotervaart. 
Vanaf 19u00 is het daar gratis parkeren. Belangstellenden kunnen zich met naam, 
stemsoort, telefoonnummer en e-mailadres opgeven bij Elly: 
e.v.logchem@compaqnet.nl . Voor een goede balans van de stemmen raden wij 
bovendien aan voorgenomen deelname met Ago te bespreken.  
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