
                                                                       

 

 

      

          

 

 

Nieuwsflits 27-2022 

Let op: in verband met de voorbereiding op ons concert is de repetitietijd t/m 1 

november gewijzigd: 

Start 19.30 uur      pauze 21.00-21.15 uur      vervolg 21.15-22.15 uur 

Met dank aan Wim van de muziekcommissie hierbij de oefenlink voor het slotkoor 

van Die Zauberflöte. Voor de zekerheid wordt de muziek nogmaals verzonden: graag 

zelf afdrukken. Heb je geen printer? Vraag dan een van je buren van het koor om 

een setje extra te printen. 

 Koorpartijen: Slotkoor uit "Die Zauberflöte" - W.A. Mozart 

Volgorde van het programma van het Mozartconcert: 

• Kort praatje burgemeester 

• Requiem 

• Pauze 

• Krönungsmesse 

• Ave Verum 

• Laudate Dominum 

• Zauberflöte 

 

Programmaboekje Mozartconcert 

In tegenstelling tot wat op de affiches/flyers staat heeft de bas zich op het laatste 

moment teruggetrokken voor een beter betaalde job. Op het programmaboekje, dat 

Martin Scheurs nu aan het ontwerpen is, komt wel de naam van de nieuwe bas te 

staan: Bora Balci. Antoinette houdt zich bezig met het inkorten van de cv’s van de 

solisten, de advertenties komen erin en dan zijn we met de laatste loodjes bezig van 

de PR. 

Verspreiden van PR-materiaal 

 

Willen jullie nadenken op welke plaatsen folders en affiches kunnen worden 

gebracht. Als je benieuwd bent naar het aantal verkochte kaarten, verkijk je dan  niet 

op het aantal witgekleurde plaatsen die je midden in de zaal ziet. Die stoelen zijn in 

eerste instantie bedoeld voor kaarten voor vluchtelingen en overige vrijkaarten. 

https://www.koorpartijen.nl/mozart_zauberflote.htm


 

 

 

 

Gewijzigd repetitierooster*) 

27 september in de Nieuwe Kerk 
Requiem: IV no.1, V (Sanctus),  II, III no. 3 (Rex) 
Kr. Messe: Credo, Kyrie 
Zauberflöte: Heil sei euch Geweihten  
 
4 oktober in de Remonstrantse Kerk 
Requiem: IV no.2, (Hostias) en no.1, VII (Agnus dei), III no. 3 en 5,  
Kr. Messe: Kyrie, Gloria, Agnus Dei 
Laudate Dominum, Ave Verum 
Zauberflöte: Heil sei euch Geweihten 
 
11 oktober in de Remonstrantse Kerk 
Requiem: IV 1 en 2, V (Sanctus), VI (Bendedictus), VII (Agnus dei) 
Kr. Messe: alles 
Zauberflöte 
 
18 oktober 
Requiem: Alles 
Zauberflöte, Laudate, Ave Verum 
 
25 oktober 
Alles wat nodig is 
 
Op zaterdagochtend 29 oktober van 10-13 uur staat een extra repetitie gepland. 
Locatie nog onbekend.  
*) Er wordt verder nog onderzocht of een 2e extra repetitie tot de mogelijkheden 

behoort. 

 
1 november 
Alles 
 
 
5 november  
Generale 14.30 uur en concert aanvang 20.00 uur. 
   

Foto’s Jubileumweekend 

In de fotogallerij van de website, staan de foto’s die ik al heb gekregen. Heb je ook 

foto’s gemaakt? Stuur ze dan aan me door! 

 



 

 

Uitnodiging van zangkoor Fenix  

Op 11 en 13 november zingt Fenix Time and the Bell, een programma met 

koormuziek uit Estland. Het zijn onze eerste concerten sinds tweeënhalf jaar, dus we 

staan net als u te popelen. En dan staat er ook nog muziek uit Estland op het 

programma, een land met een zeer rijke koortraditie.  

 

De zangcultuur in Estland is springlevend. Zo vindt in de hoofdstad Tallinn al 

anderhalve eeuw elke vijf jaar een zangfestival in de open lucht plaats, waar 

tienduizenden mensen meezingen: Laulupidu. (Leuk om eens op YouTube te 

checken, of kijk op vrijdag 7 oktober op NPO2 naar de mooie documentaire The 

Singing Revolution.) 

 

Met zoveel zanglust ligt het voor de hand dat Estland ook uitstekende componisten 

en koorstukken voortbrengt. En die gaan we in ons komende programma laten 

horen. Arvo Pärt (1935) is ongetwijfeld de bekendste componist met zijn bedrieglijk 

eenvoudige, gewijde muziek. Zijn tijdgenoot Veljo Tormis gebruikte graag tekst, 

melodie of thema van een volksliedje als basis. En in die traditie volgen ook 

eigentijdse componisten als Kristo Matson, Tõnu Kõrvits, Pärt Uusberg. 

Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie. 

 

 

Maak nieuwe kop 

Vrij 11 nov 

Dominicuskerk 

20.15 u 

 

Zon 13 nov 

Amstelkerk 

15.15 u 

https://koor-fenix.email-provider.eu/web/edqltbjltz/uw9dtdqmw5/yvyyytawym/mi7idbvvou


 


