
 
     
 
 
 

Nieuwsflits 13-2022 
 
 

 

Repetitie en borrel 10 mei 
 
Morgen, 10 mei, repeteren we in Theater De Liefde het Kyrie en Gloria van de Missa 
in C major, oftewel de Krönungsmesse. Neem daarnaast het Requiem mee; Ago wil 
het doorzingen om een beeld te krijgen hoe “goed” het gekend is. Zo kan Ago op 
basis daarvan een beter schema gaan  maken. 
We repeteren ook de 17e mei in De Liefde. 
Dank trouwens aan de muziekcommissie, i.c. Marga die het partiturenwinkeltje goed 
beheert!  
 
Deze avond is er weer de maandelijkse borrel na afloop van de repetitie. Je kan met 
pin betalen.  
 
 
Locatie 
 
Volgens afspraak heeft het bestuur de koorleden tijdens de vorige repetitie gevraagd 
om zich uit te spreken over locatie Theater De Liefde. Duidelijk bleek dat de meesten 
dit niet als vaste locatie wilden. Het bestuur is met de Nieuwe Kerk in gesprek 
gegaan; of deze locatie financieel behapbaar is, nog los van de stookkosten vanaf 
oktober, moet binnenkort blijken. Naast contact met de Remonstrantse kerk, is er ook 
nog steeds, zij het heel dun, een lijntje met de Doopsgezinde Kerk verder in 2022. 
We houden jullie op de hoogte.  
 
 
Programma 5 november 
 
Het was even schrikken toen we in de concertagenda van de Philharmonie op 16 
oktober het Requiem tegenkwamen in de serie Prachtstemmen.  
Na beraad met Ago en de muziekcommissie blijven we vasthouden aan onze 
oorspronkelijke programmering voor het Jubileum Mozartconcert. 
Het zingen in de Kleine Zaal heeft wel uitgewezen dat we het Mozartprogramma met 
ca 26 orkestleden en solisten niet kunnen opstellen in de Kleine Zaal. Met ca 400 
bezoekers kom je ook niet uit met de begroting. Zaak is dus om als koor voldoende 
kaarten te verkopen zodat we met een goed gevulde Grote Zaal lekker kunnen 
zingen en niet op zwart zaad belanden! 
 
 
 
 
 
 



Korenlint 
 
Van de Federatie hebben we gehoord dat het Korenlint doorgaat in het weekend van 
10/11 september. Nadere gegevens ontbreken nog. We hebben ons opgegeven voor 
de zaterdag en dat houdt meestal in dat je 2 keer en wel op verschillende locaties 
zingt. Om voldoende oefentijd te plannen, gaan we een weekje langer door met 
repetities -tot en met 12 juli- voorafgaande aan de zomervakantie en beginnen we 
snel na de zomervakantie – op dinsdag 23 augustus.  
0p 19 juli is de gezellige Duinborrel het slot van het zangseizoen voor de zomer. 
 
 
Belangrijke data:   NB Locaties nog niet op langere termijn duidelijk 
 
12 juli laatste repetitie voor de zomervakantie 
19 juli ca 17.00 uur: Duinborrel 
23 augustus eerste repetitie na de zomervakantie 
10 september Korenlint 
Jubileumviering weekend van 17 en 18 september in Schoorl 
1 november Generale Mozartconcert 
5 november middag Philharmonie Mozartconcert 
20 december Kerstborrel 
 
12 februari 2023 Operaconcert met HASBO Philharmonie 
 
  

 
Scratch Kampen 

 

Informatiebulletin: mei 2022 

Waarde Scratch Kampen volgers,  

De maanden vliegen voorbij, dus het is al weer tijd voor het maandelijkse 

informatiebulletin van Scratch Kampen.  

Het is nu 100% zeker dat op 25 juni weer gescratcht wordt in de Burgwal in Kampen. Ik 

ben erg druk met de voorbereidingen. Enkele orkestleden moesten helaas afzeggen, 

mede daarom moeten er nog 5 orkestleden worden vastgelegd. Ik ben met de Burgwal 

aan het overleggen of we lunch en diner binnen het gebouw kunnen aanbieden, dus ik 

hoop u daar meer over te vertellen in het juni-bulletin.  

Op vele manieren en met hulp van velen wordt de Scratch onder de aandacht gebracht 

van veel mogelijk geïnteresseerde zangers, in de hoop dat zich nog velen zullen 

aanmelden. Er staan nu 131 zangers op de lijst waarvan 27 scholieren, maar daarvan zijn 

al 12 zangers afgemeld. Ik ben vandaag begonnen met oud-deelnemers persoonlijk te 

bellen om door te geven dat we weer gaan scratchen op 25 juni en dat hun deelname 

zeer op prijs wordt gesteld.  



Bij de april-oefensessie kwam tot mijn grote verbazing slechts 1 zanger opdagen, 

hopenlijk zijn dat er bij de laatste 2 sessies veel meer. Deze zijn op woensdag 11 mei en 

dinsdag 7 juni om 19.30 uur aan de Noordtzijstraat 34 te Kampen. Deelname hieraan is 

een ideale voorbereiding op ons zangfeest. U bent van harte welkom.  

Alle informatie vindt u op www.scratchkampen.nl , ook het aanmeldformulier en het 

formulier waarmee u ontbrekende bladmuziek kunt bestellen. Bij 40 orkestleden is een 

koor van 200 zangers ideaal!  

Een hartelijke groet uit Kampen, 

Aart Mateboer.  
 
 
 
 
 
 

http://www.scratchkampen.nl/

