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Repetitie 3 mei 
 
Deze repetitie wordt weer gehouden in Theater De Liefde. Nu we hier een paar keer 
onze repetities hebben uitgeprobeerd, zal het bestuur jullie vragen om een uitspraak 
te doen over het al dan niet voortzetten van deze locatie na de zomervakantie. 
Natuurlijk zal een korte terugblik worden gegeven op onze muzikale intermezzo’s 
voor de gemeente ter gelegenheid van de koninklijke lintjes. 
Dit is onze eerste repetitie ter voorbereiding van ons Mozartconcert van zaterdag 5 

november. Er hebben zich enkele projectleden voor opgegeven die direct of met 

vertraging mee willen zingen: een of twee bassen, 2 alten, een of twee sopranen  en 

wellicht na de zomervakantie nog een tenor. 

 
Wil je voor deze repetitie meenemen: Krönungsmesse, Ave Verum en Laudate. 
 
 
Korenlint 
 
Van de Federatie hebben we begrepen dat het Korenlint dit jaar doorgaat. We 
hebben ons opgegeven voor zaterdag 10 september. Men is nog bezig met het 
inroosteren van alle koren en regelen van locaties. 
 
 
Twee muzikale evenementen 
  
Als bestanden meegestuurd: informatie over het Schuyt festival. 

 

Vol van muziek: Universiteitsstad Leiden 1700-1800 
 
Vrijdag 10 t/m zondag 12 juni 2022 
 
'Vol van muziek' is het thema van de derde editie van het Schuyt Festival Leiden. 
Universiteitsstad Leiden was in de 18e eeuw letterlijk vol van muziek, alleen al 
aan de universiteit waren meer dan honderd componisten en musici verbonden. 
Het Schuyt Festival vult Leiden drie dagen lang met de muziek die in de 18e eeuw op 
de pleinen, in de straten en zalen van de stad geklonken heeft. Maak tijdens de 
concerten kennis met schitterend werk van componisten die destijds in Leiden actief 
waren. Proef de rijke geschiedenis en ontdek de muzikale verhalen van de 
universiteitsstad. Ontdek ook hoe een zoon van Leiden de componisten Haydn, 
Mozart én Beethoven wist te inspireren met zijn kennis en enthousiasme! 
 



 
 
 
 
 
 
UITNODIGING VOOR EEN SCRATCH VAN KLASSIEKE HOOGTEPUNTEN 2022  
Datum: Zaterdag 21 mei 2022 van 10.00 – ca. 16.00 uur Locatie: De Rank, Eugenie 

Prévinaireweg 14 2151 BE Nieuw-Vennep  

Op zaterdag 21 mei 2022 organiseert het Haarlemmermeers Oratoriumkoor Excelsior een 

scratchdag. We willen u van harte uitnodigen om deel te nemen aan een dag heerlijk zingen. 

Op het programma staan delen uit: de Messiah van Händel de Johannes Passion van Bach 

het Requiem van Mozart de Mis in G van Schubert Stabat Mater van Rheinberger, Psalm 42 

van Mendelssohn. 


