
                                                                       

 

 

      

          

 

 

Nieuwsflits 29-2022 
 

 Repetitierooster inclusief 2 extra repetities 

 
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 
Requiem: alles 
Kr.Messe:Credo,Agnus Dei 
 
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  
Alles 
 
1 november 
Alles 
 
5 november  
Generale 14.30 uur en concert aanvang 20.00 uur. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mocht je hebben gemerkt dat je op de vorige repetitie je nog niet helemaal zeker 

voelt, gebruik dan de handige site van zangers voor zangers om kleine stukjes mee 

te herhalen: www.cora.nl     Huiswerk van vorige keer 4/10: 

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 



 

Zingen in de Remonstrantse kerk 

Uit de geluiden die we opvingen, lijkt het een goede keuze te zijn geweest om een 

huurovereenkomst met de Remonstrantse Kerk aan te gaan.  

De akoestiek helpt enorm bij het zingen en de kerk laat merken dat ze blij met ons 

als huurder is. 

Er zijn nog wel wat aandachtspunten:  

1. De stoelen in de kerk moeten aan elkaar en weer terug op de oude plek 

komen te staan. Dus niet direct weglopen na de repetitie maar de 

aanwijzingen van Ruth opvolgen: dan gaat het ’t snelst met z’n allen 

2. Normaal hebben we iets meer theedrinkers dan koffieleuten. Er lag nu een 

schamele €5,- in de pot; dat kan natuurlijk. Ben je de €1,- vergeten, doe het 

dan bij de volgende repetitie alsnog. 

Nb herhaald bericht: de stickers kan je bij Corrie inleveren: in envelop met 

naam, aantal en IBAN. Dan stort de penningmeester geld retour 

3. De meeste keren zullen we ook in de pauze gebruik kunnen maken van de 

zijzaal. s ’Ochtends zijn daar direct weer activiteiten; dus ook hier alles weer 

terug zoals het stond. 

 

Bericht voor telaatkomers  

We hebben even de eerste repetitie afgewacht, maar als we zingen, horen we  de 

deurbel niet.  Als de ingang Prins Hendrik sluit, zal de Oranjekade-ingang open zijn. 

Loop door het tuinhekje en laat vervolgens de deur ook voor eventueel andere 

nakomers op een kiertje openstaan.         

 

Zorgen  

Ago, het bestuur en verschillende koorleden maken zich grote zorgen: niet eerder 

hebben we meegemaakt dat in aanloop naar een concert zoveel leden repetities 

missen. Zeker in deze fase geeft Ago met name zijn muzikale interpretaties door, 

zoals waar moeten we extra legato zingen, waar juist wat zachter of gaan vertragen, 

welke K is extra stemhebbend en waar moet je die vermaledijde “S” heel zacht 

plaatsen. 

Het zijn zaken die je thuis niet kan oefenen en alleen tijdens repetities oppikt. Dit 

soort informatie is juist heel  belangrijk voor de koorklank en het zingen in het juiste 

tempo tijdens het concert.  

 

Nieuwe foto’s Korenlint op de site 

Baukjes buren namen drie foto’s van ons optreden in Zang & Vriendschap. 

 



 

 

 

Deel ons Mozartconcert op Facebook 

Zet de facebookpagina van het HGK als favoriet. Dat doe je via  “overzichten”. De 

HGK-pagina komt dan bovenaan te staan, waardoor je makkelijker bedenkt dat je dit 

bericht kan delen! 

 

Concerttip van Edith te Poele 

Wij hebben op Jansstraat 33 in de maand november elke zaterdag in totaal vijf 

concerten georganiseerd rond het thema HOOP. Daarbij hebben we een zorgvuldige 

afweging gemaakt van musici, op basis van muziekstijl en instrumentkeuze. Op deze 

manier bieden wij divers publiek een favoriet concert; er is keuze uit piano en zang, 

cello en piano, luit, klarinet en accordeon (jazz) en een kinderconcert.  

Als laatste concert programmeren we een concert voor jonge kinderen, de generatie 

van de toekomst. Dit concert heeft een educatief karakter.  

Data en concerten: zie verder http://www.jansstraat33.nl/#agenda 

 

Podcast Koorzaken van het Groot Omroepkoor 

Beste koorzangers en -zangeressen, 

In de zomermaanden hebben wij de afleveringen 10 en 11 van onze podcast 

‘Koorzaken’ gepubliceerd. In aflevering 10 reflecteren zangers uit het Groot 

Omroepkoor sprekend en zingend op ‘het verhaal van het koor' in Berlioz’ 

‘Damnation de Faust’. In aflevering 11, de eerste in de serie ‘Het koor a capella’, 

hoort u de dichter Michael Symmons Roberts over zijn tekst ‘Sun Dogs’ die door 

componist James Macmillan werd getoonzet. Met natuurlijk weer veel prachtige 

concertfragmenten! De afleveringen zijn direct te beluisteren 

via:  https://www.buzzsprout.com/1121042 

Ook op Spotify, Apple Podcasts en alle andere bekende podcast platforms is 

‘Koorzaken’ terug te vinden. We zouden jullie dankbaar zijn als jullie dit bericht willen 

doorsturen naar geïnteresseerden uit jullie netwerk. 

Hartelijke groet, namens het Groot Omroepkoor vriendenteam, Jan van Zelm 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.buzzsprout.com%2F1121042&data=04%7C01%7C%7C842d41f09edb414ac9f208d9b3db6e6f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637738577289594003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VxBFXk1zq%2ByKSfRYEcs4tM8lWebLzV6RCSiV6gQPo%2BA%3D&reserved=0

