
 
     
 
 
 

Nieuwsflits 8-2022  
 

Morgen is de generale: het is twee jaar geleden dat we een gepland concert 
daadwerkelijk tot uitvoer konden brengen. Op dit moment van schrijven zijn er 280 
kaartjes verkocht; met daarbij de vrijkaarten zal het zondag fijn zingen zijn in een 
gevulde kerk. 
 
Niet vergeten: Zorg dat je om 19.00 uur helemaal klaar staat in de Oosterkerk. 
 
De laatste twee weken zijn er nogal wat leden besmet; gelukkig meestal met lichte 
symptomen. We verwachten dat de meesten nog niet bij de generale hersteld zijn, 
maar wel mee kunnen zingen bij het concert. 
Tip van een huisarts: geef jezelf een boost met vitamine C en D. 
 
Omdat ook de tenoren door ziekte (nog) niet op volle sterkte zijn, zijn we er dankzij 
Luca in geslaagd om vandaag nog een steuntenor aan te trekken. Alejandro heeft  
twee van de drie stukken al eerder gezongen. Helaas was zijn aanwezigheid bij de 
generale op zo’n korte termijn niet mogelijk. 
NB Het kan zijn dat er wijzigingen in de opstelling nodig zijn. 
 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Concert draaiboek  
 
Boodschappenlijstje voor het concert 
- zwarte kaften/zwart kaftpapier 
- blauwe strik (mannen) wordt door bestuur  
  aangeschaft                                                  
geel/blauwe accessoire (vrouwen) is door 
een aantal creatieve koorleden gemaakt voor 
alle vrouwen: fantastische spirit! 
- zwart pak met wit overhemd (mannen) 
- zwarte kleding; broek of rok minimaal over de 
knie  (vrouwen) 
 
- leer het Dona Nobis Pacem uit je hoofd 

 
Generale 29 maart 19.00 uur 
 
- filmopnamen Chris en Paul vanaf 19.00 uur bij de Generale en vanaf 14.00 uur bij 
het concert 
- Zorg dat je helemaal klaar staat om 19.00 uur  met alvast gekafte boeken 
- Bladzijdes sla je onhoorbaar om  
- Als koorgedeelte klaar is pas bewegen en omslaan na de laatste noot van het 
orkest en de solisten. Tenzij er weinig tijd tussen de stukken zit. 



 
 
Klankrepetitie voorafgaande aan het concert 13.00 uur 
 
- 3 april 13.00 uur op podium klaar staan voor inzingen 
- we staan in 4 rijen, achterste rij op podiumdelen 
- er staan stoelen, Ago geeft zitten/staan aan 
- geruisloos zitten en staan! 
- we oefenen opkomst en aflopen 
- 2 leden in het midden van de eerste rij gaan zitten en staan, mocht Ago dit vergeten 
- zij geven ook aan wanneer we bedanken voor applaus na afloop concert zodat we 
gelijktijdig zijn 
 
Concert 3 april  
 
- mobiele telefoons niet mee in de kerkzaal 
- tijdig plaats innemen in de rij voor opkomst 
- weet wie er voor en achter je staat 
- opkomst per rij, achterste rij eerst (Anne voorop) 
- bij opkomst boeken met rug omhoog onder de arm die naar het publiek wijst  
- niet praten tijdens opkomst 
- niet zwaaien naar publiek 
- na afloop niet applaudisseren 
- buigen op aanwijzing dirigent voor applaus 
 
Naast het zingen 
 
-filmopnamen Chris en Paul vanaf 14.00 uur bij het concert 
- Oekrainers en Afghanen uitgenodigd (vrijkaarten) 
- Emma over open repetities en kondigt Wienen aan 
- Burgemeester houdt praatje met wellicht tolk 
- aansluitend zingen we staande met alle aanwezigen Dona Nobis Pacem            
- bloemen worden uitgereikt door Joke W.,  Susan 
- na afloop is er tijd voor een drankje 
- 1 consumptie is inbegrepen in entreeprijs 
- kerk sluit om 17.00 u 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 

Partituren Mozartconcert 
    
Nog een laatste oproep: als je de partituren van het Mozartprogramma niet in je bezit 
hebt: zorg dan dat je op de lijst staat die Wim en Marga beheren. We starten daar 5 
april mee, ook als onderdeel van de lintjes-avond.  
 
 
 
 
 



Open repetities 5 en 12 april NB Locatie=wisseling 
  
Op 5 april in onze nieuwe locatie Theater De Liefde zullen we direct na het concert 
een van de twee open repetities organiseren.  
In de bijlage een oproep aan projectleden om zich aan te melden voor de open 
repetities en mee te zingen met ons Mozartconcert en het Operaconcert waarbij we 
samenwerken met het Haarlems Symfonisch Blaasorkest dat hun 70-jarig bestaan 
viert. Beide concerten zullen in de Philharmonie plaats vinden. 
Op 12 april zijn we weer voor even terug in de Oosterkerk voor de tweede open 
repetitie. Beider avonden worden afgesloten met een borrel bij voldoende 
aanmelding.  
Stuur de bijlage rond: we hebben zoals jullie weten echt versterking nodig, m.n. bij de 
tenoren. 
 
Zingen bij de Lintjes regen in de Kleine Zaal van de Philharmonie 
Wij gaan op uitnodiging van de gemeente het muzikale intermezzo van de 

Haarlemse lintjes- regenavond 
verzorgen. Ago zoekt daarvoor werk uit 
dat we al kennen.  
Op dinsdag 26 april a.s. vanaf 19.30 uur 
ontvangt de burgemeester van Haarlem 
alle Haarlemse burgers die ooit een 
Koninklijke Onderscheiding mochten 
ontvangen.  
De invulling van de avond ziet er globaal 
als volgt uit:  
 

 
19.30 uur  ontvangst met koffie/thee en wat lekkers 
20.00 uur  kort welkomstwoord door de burgemeester, de heer Jos Wienen 
20.10 uur  muzikaal intermezzo 
20.30 uur  lezing, verzorgd door dhr. M. Akkerman 
21.20 uur  muzikaal intermezzo 
21.40 uur  informeel samenzijn met drankje/hapje 
 
De artiestenfoyer is voor het koor beschikbaar zodat daar ingezongen kan worden. 
Tijdstip en gekozen stukken worden nog bekend gemaakt. 
De dirigent, pianist en koorleden worden van harte uitgenodigd om bij inloop om 
19.30 uur en na afloop een drankje te komen doen in de Foyer van de Philharmonie. 
 
In het kort 
 
29 maart 19.00 Oosterkerk Generale 
3 april 13.00 Groenmarktkerk klankrepetitie 
           15.00 Concert Groenmarktkerk 
5 april 19.45 Theater De Liefde, Begijnhof 10 open repetitie met borrel 
12 april 19.45 Oosterkerk 2e open repetitie event. met borrel afhankelijk van opkomst 
19 april 19.45 Theater De Liefde 
26 april ? uur? Philharmonie artiesteningang, artiestenfoyer 
 

 



 
 
 
 
 
 
 


