
                                                                       

 

 

      

          

 

 

Nieuwsflits 28-2022 

 

Repetitierooster inclusief 2 extra repetities 

 
4 oktober in de Remonstrantse Kerk 19.30-22.15 uur 
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 
 
Extra repetitie vrijdag 14 oktober 19.30-22.15 uur    
in gebouw Zang & Vriendschap , Jansstraat 74 zw 
 
18 oktober 
Requiem: Alles 
Zauberflöte, Laudate, Ave Verum 
 
25 oktober 
Alles wat nodig is 
 
Extra repetitie zaterdagochtend 29 oktober van 10-13 uur in gebouw Zang & 
Vriendschap  
 
 
1 november 
Alles 
 
5 november  
Generale 14.30 uur en concert aanvang 20.00 uur. 
   

Tip: handig bij het instuderen van het Requiem: www.coria.nl. Let op: de Mass in C 

minor is niet de C-major van de Krönungsmesse. 

http://www.coria.nl/


                                                 

 

Remonstrantse kerk           

Komende dinsdag 4 oktober zitten we voor het eerst  in onze nieuwe vaste locatie. 

Wat verandert daardoor: 

- Koffie en thee zijn goedkoper, namelijk €1 

- Via de twee automaten zijn allerlei soorten koffie te kiezen; je hebt dan wel 1 

euro muntstuk nodig (en we hebben geen wisselgeld) 

- Zet je fietsen aan het hek en kom binnen via de Prins Hendrikstraat, waar ook 

de garderobe is 

- We zingen niet vanuit de banken maar gebruiken stoelen die gezien de ruimte 

in vijf rijen staan opgesteld en ook weer op de juiste plaats teruggezet moeten 

worden Ruth regelt dit. 

- Er is een opstelling op stemsoort en naam gemaakt die ook als basis gebruikt 

wordt voor de opstelling in drie rijen in de Philharmonie.-> zie het 

meegestuurde bestand.  

- We sluiten de deur na aanvang omdat er overlast zou kunnen zijn van 

insluipers. Als je te laat bent, moeten we nog ondervinden of we de bel wel 

horen (!) 

 

Maandborrel 

Oorspronkelijk stond er deze maand een borrel op het programma. Deze wordt 

verschoven naar 8 november, de eerste repetitie na het concert.  

                       

Financiën   

Heb je consumptiestickers over? Om geld terug te krijgen: stop ze in een envelop 

met daarop :naam, aantal, IBAN en lever in bij Corrie 

Vergeet niet  het 4e kwartaal van je lidmaatschapsbijdrage over te maken. 

De laatste rekeningen van het jubileumweekend zijn binnen gekomen bij de 

penningmeester. Zodra deze verrekend zijn, kan begonnen worden met teruggave 

aan leden die later alsnog af hebben gezien van deelname aan Schoorl. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


