
                                                                       

 

 

      

          

 

 

Nieuwsflits 30-2022 

Het was verheugend om te zien dat we vrijdagavond tijdens de extra repetitie vrijwel 

volledig aanwezig waren. We hebben zoveel mogelijk in concertopstelling (3 rijen) 

gezeten. Mocht je hebben gemerkt dat je vorige repetitie nog niet alle loopjes kent, 

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

herhalen: www.coria.nl: het Requiem staat er in z’n geheel op!     

Repetitierooster inclusief nog 1 extra repetitie 

18 oktober 
Requiem:  Alles 
Zauberflöte, Laudate, Ave Verum 
Kijk ook nog even goed naar de Krönungsmesse of je alles beheerst 
 
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. 
 

Concertinformatie 

Er is op de vorige repetitie o.l.v. Joke geoefend hoe te zitten/staan, 

buigen en de manier waarop je je boek vasthoudt en tegelijk Ago 

kan zien, die steeds de belangrijkste inzetten zal aangeven. 

Kleding: mannen: zwarte broek, jasje en overhemd;  

              vrouwen: zwart: lange broek of roklengte over de knie 

Corsages vrouwen: goudgeel (van ons Vreugde en Verdriet-concert ) 

De mannen krijgen een goud-gele strik.  

Partituren: beide boeken zwart gekaft en losse muziek in zwarte map. Nb Vóór de 

pauze heb je alleen het Requiem nodig.  

http://www.coria.nl/


Opname extra repetitie door Else 

Else heeft op verzoek een opname gemaakt van de extra repetitie. Het bestand is 

echter te groot om door te sturen. Weet je daar toch een oplossing voor, dan kan 

deze de volgende keer mee met de Nieuwsflits. 

Concertfolder  

Nogmaals wordt de mooie Mozartfolder digitaal meegestuurd. Ga nog even door je 

contactenlijst en stuw de kaartverkoop naar 450! 

Schoorl: wel betaald maar niet geweest 

Iedereen die tijdig heeft afgezegd, ontvangt binnenkort het geld terug van de 

penningmeester. 

 
Tip van Baukje      https://www.scratchleiden.nl/mozart/ 
 
Tijdens de scratch muziek dagen In de Pieterskerk in Leiden wordt op zondag 19 
februari 2023 (zo goed als) ons Mozart programma uitgevoerd.  
 
 
Muziek voor het HASBO- concert op 12 februari 
 
Het Haarlems Symfonisch Blaasorkest HASBO heeft ons gevraagd om met hen te 
zingen t.g.v. hun 70-jarig jubileum; we zullen in het deel voor de pauze optreden in 
de Philharmonie.  
Uiteraard zijn we nu helemaal gefocust op het Mozartconcert, maar ter voorbereiding 
van de periode vanaf 8 november sturen we binnenkort nieuwe muziek mee met de 
Nieuwsflits om uit te printen.  
 

Vrouwelijke tenoren 

We kunnen er niet langer omheen: de tijd dat we onze tenorengroep (bij een klein 

aantal repetities) ondersteunen met betaalde zangers is na het Mozartconcert 

afgelopen. Deze tijdelijke regeling is én niet meer betaalbaar én niet wenselijk.  

De meeste andere koren zijn ons al voorgegaan.  

Op 8 november – voorafgaande aan de repetitie- kunnen alten auditeren voor tenor. 

Ter voorbereiding zal Ago nog een muziekstuk uitzoeken.   

 

Open repetitie en borrel op 8 november 

Zoals gebruikelijk zal op de 1e repetitie na een concert een open repetitie worden 

gehouden. We hebben nu zes zangeressen, alt of sopraan, op de wachtlijst staan die 

we zullen inviteren. Mocht je nog MANNEN weten die belangstelling hebben: geef 

hun email door naar het secretariaat dan nodigen we ze uit! 

Omdat het op dit moment van schrijven onduidelijk is hoeveel tijd het auditeren kost, 

kan het zijn dat de open repetitie voor genodigden iets later is dan de gebruikelijke 

starttijd. 

https://www.scratchleiden.nl/mozart/

