
 
     
 
 
 

Nieuwsflits 15-2022  
 

 

 
 
Repetitie dinsdag 24 mei 
 
Locatie: Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerksplein. Deur open ter hoogte van restaurant Het 
Goede Uur.  
Nb Twee parkeergarages in de omgeving: Houtplein en de goedkopere (na 19.00 
uur) Dreefgarage. 
 
Huiswerk:   
Requiem: Introítus en Lacrimosa 
Krönungsmesse:  kyrie, gloria en credo t/m maat 57 
 
Partituren Mozartconcert 

 
Met behulp van onderstaande informatie kan je zien welk bedrag je als lid over moet 
maken voor de door jou gekochte partituren. Nb projectleden krijgen de partituren 
gratis te leen. 
Requiem Mozart €10.45 
 Krönungsmesse  €9.90  

 Kopie-set €4,50    

Heb je nog niet betaald? Bedrag dan graag overmaken naar de rekening van het 
Haarlems Gemengd Koor  
NL80 INGB 0004468728  o.v.v Partituur  
 
Leden en projectleden 

Bericht van Wytse 
 
“Beste mensen, 

Na langdurige en intensieve overwegingen heb ik toch moeten besluiten mijn 
lidmaatschap bij het HGK te moeten stoppen. Het lukt mij niet om thuis voldoende tijd 
te besteden aan oefening. Mijn hoofd staat er niet naar. Zo worden de wekelijkse 
repetities geen ontspanning voor mij, iets wat ik juist wel nodig heb. 

Daarnaast speelt ook de geringe kracht van de tenoren groep, waarbij ook mijn 82-
jarige stem geen sterke bijdrage vormt. Onderlinge steun binnen de stemgroep is bij 
de repetities vrijwel onmogelijk, zeker ook binnen de sterkere klanken in de rest van 
het koor. Overal is er een tekort aan tenoren, maar toevoeging van evt alten wordt 
niet overwogen, terwijl dit bij (sterkere) Haarlemse koren geen probleem blijkt. De 



inhuur van professionele tenoren als noodgreep is voor een amateurkoor, in mijn 
beleving, geen optie. Maar deze mening is verder natuurlijk irrelevant. 

Ik begrijp dat ik hiermee het probleem van het tenoren tekort alleen maar groter 
maak voor het HGK en dat spijt mij oprecht, maar het is helaas niet anders. 

Ik wens het 101 jarige koor een goede toekomst in moeilijke tijden en dat jullie nog 
veel mooie uitvoeringen zullen mogen maken. Maar bovenal hoop ik voor jullie op 
een toevloed van benodigde jonge tenoren “. 

Vriendelijke groet Wytse Brouwer 

Rick van der Burg heeft besloten om niet verder te gaan als projecttenor. 
Baukje Zandstra en Leonie Beljaars hebben de auditie achter de rug en we kunnen 
ze nu officieel verwelkomen als alten van het HGK. Er zijn nog aspirant-leden die in 
afwachting zijn van een auditie.  
Verder verwachten we  binnenkort nog bezoek van  een 4-tal projectleden, 
waaronder een tenor. 


