
 
     
 
 
 

Nieuwsflits 10-2022  
 
 
 

 
De repetitie van 12 april  
 
Let op: we repeteren deze keer weer in de Oosterkerk. Omdat er een condoleance is, 
kunnen we pas in de kerkzaal om 19.45 uur. De tenorenrepetitie vervalt, mede omdat 
Ago en Emma  in overleg met het HASBO zijn i.v.m. het gemeenschappelijke concert 
op 12 februari 2023. 
 
 
Je kan ook te voorzichtig zijn 
 

Sinds een tijdje is onze website niet bereikbaar omdat we niet betaald hebben. De 
mails naar het secretariaat zagen er als spam uit en bij doorklikken kreeg ik 
informatie in het Tsjechisch. Martin van Maanen kon ons gelukkig adviseren om wel 
te betalen. Een beetje dom van me! 
Onze penningmeester treft dus geen blaam. Binnenkort is het weer opgelost. 
 
Van de muziekcommissie: 
 
1. Kosten van de partituren  
 
We blijven even bij de financiën hangen: 
Aan  diegenen die de partituur van het Requiem /  Krönungsmesse / kopieën 
Cantique, Hallelujah, Agnus Dei en Slavenkoor hebben afgenomen het verzoek om 
de kosten hiervan  te voldoen op ons rekeningnummer NL80INGB0004468728 ovv 
“partituur ” 
De kosten zijn: 
Requiem              €  10.45 
Krönungsmesse    €   9.90 
Setje kopieën      €   4.50 
 
Totaal                    € 24.85         
 
2. Oefenmateriaal voor Lintjesregen 26/4 as. 
 
Het oefenmateriaal voor de stukken voor 26/4 as. is te vinden op de bekende sites. 
Het “Slavenkoor” o.a.   ook op Koorpartij-oefening.nl 
Klik hierna voor de link: Nabucco "Slavenkoor" Va pensiero - Koorpartij-oefening 
 
 
 
 

https://www.koorpartij-oefening.nl/nabucco--slavenkoor--va-pensiero.html


Gevonden 
 
Na afloop van de  repetitie van dinsdag is een map gevonden met de  partituur van 
de  “ Krönungsmesse” 
Na het concert is verder een oranje beker Scratch muziekdagen Leiden gevonden. 
 
Muzikale intermezzo’s op 26 april 
 
De gemeente en het bestuur zijn bezig om de laatste zaken op een rijtje te zetten. 
Zodra alles rond is, krijgen jullie de volledige informatie toegestuurd. Zo bleek uit de 
laatste mailwisseling over het programma dat de burgemeester er toch zeer aan 
hechtte dat we afsluiten met het volkslied. En verder is nu pas duidelijk wanneer we 
de Philharmonie binnen kunnen lopen en kan de start van het inzingen in overleg 
met Ago worden vastgesteld. 
Let dus tussentijds op je mail van het HGK. 
 
Dringend verzoek: geef door als je absent zal zijn op 26 april; dit ten behoeve van 
de opstelling. Omdat Sip zich al afwezig had gemeld, zal naast Luca ook Alejandro 
de tenoren die avond komen steunen. 
 
Consumptiestickers en locatiewisseling 
 
Voortaan zullen de stickers mee verhuizen naar de locatie waar we repeteren. 
Na 12 april zullen we nog tweemaal voor de zomervakantie in de Oosterkerk 
repeteren, namelijk op 24 en 31 mei. De rest van de repetities zullen plaatsvinden in 
theater De Liefde. In mei zullen we het koor vragen naar hun bevindingen over de 
locatie. 
 
 
 
 


