
                                                                       

 

 

      

          

 

 

Nieuwsflits 31-2022 

 

Repetitierooster inclusief nog 1 extra repetitie 

25 oktober Remonstrantse kerk 19.30-22.15 uur 
Alles wat nodig is 
 
Extra repetitie zaterdagochtend 29 oktober van 10-13 uur in gebouw Zang & 
Vriendschap  
Alles 
 
1 november Remonstrantse kerk 19.30-22.15 uur 
Alles 
 
5 november  
Generale 14.30 uur klaar op het podium staan 

concert aanvang 20.00 uur 

                      

                                

Concertinformatie 

• We zitten in 3 rijen (wordt mee geoefend in Zang & 

Vriendschap) 

• Kleding: mannen: zwarte broek, jasje en overhemd;  

              vrouwen: zwart: lange broek of roklengte over de knie 

Corsages vrouwen: goudgeel: worden opnieuw gemaakt door het 

“corsageteam” Ina, Greet en Eefke 

De mannen krijgen een goud-gele strik-> bij nader inzien zijn er stropdassen 

ingekocht 

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

de pauze heb je alleen het Requiem nodig 

• Het opkomen wordt geoefend o.l.v. Ruth en Eefke 

• Niet zwaaien naar de zaal; geen mobiel het podium op en in de pauze in de 

artiestenfoyer blijven 

• Naast Luca zal ook Alejandro meezingen bij het concert. Alejandro zal de 

laatste dinsdagavondrepetities bijwonen.  



 

 

Auditie vrouwelijke tenoren 

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

Ter voorbereiding vraagt Ago om het Slavenkoor, de 1e tenorenpartij, te bestuderen. 

Dit stuk hebben jullie al in je bezit (va pensiero) en is als laatste gezongen bij ons 

Zomerconcertje in Schoorl. 

In verband met de planning: wil je uiterlijk zaterdag 29 oktober doorgeven aan het 

secretariaat of je mee doet aan de auditie. 

 

Bericht van Henk (was sinds 2012 1e bas) 

Beste zangvrienden en vriendinnen, Ago en Hans, 

Al twee jaar ben ik niet meer op de repetities verschenen door een depressie. 

Het gaat wel wat beter maar niet goed genoeg. Ik heb geen stem en het valt me 

zwaar op een avond actief te zijn. Ik heb er geen vertrouwen in dat mijn situatie 

snel zal verbeteren en daarom zeg ik mijn lidmaatschap op per 1 januari 2023. 

Mocht ik goed herstellen en mijn stem zou terugkomen dan weet ik een leuk koor 

om me aan te melden.. Erg bedankt dat jullie er waren en deze zangervaring 

voor mij mogelijk maakten. Ik heb erg genoten van het koor en kom jullie 

beluisteren bij het Mozart Concert samen met een vriendin. De twee verplichte 

kaarten heb ik dus verkocht..  

Hartelijke groet,  Henk Schutte 

 

Open repetitie en borrel op 8 november 

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

gehouden. Mocht je nog MANNEN weten die belangstelling hebben: geef hun email 

door naar het secretariaat dan nodigen we ze uit! 

 

Meezingen? Verschillende tips zijn binnengekomen, waaronder tweemaal het 

Requiem 

• Op zaterdag 17 december 2022 vindt in de Oude Kerk te Heemstede na twee 

jaar afwezigheid voor de 21e keer de scratchdag ‘Christmas Carols’ plaats 

onder leiding van dirigent Piet Hulsbos. Begeleid door een vleugel en door 

kaarsen verlicht sluiten de zangers deze dag om 16:30 uur af met een intiem 

concert, waarvoor de toegang gratis is. Deelname: € 17,50. Aanvang: 10:00 

uur. Aanmelden of info: carolsheemstede@gmail.com. Nog alleen open voor 

mannen! 

• zaterdag 4 februari 2023 Requiem Mozart in Vredenburg Utrecht 

13.00-21.30 uur scratch en concert 

9 december workshop Hilversum 

mailto:carolsheemstede@gmail.com


         https://www.omroepmuziek.nl/concerten/groot-meezingconcert-2023/ 

• Traditiegetrouw organiseert Sing Along Events ook dit seizoen een meezingconcert. 

Op zaterdag 19 november 2022 in de Dominicuskerk Amsterdam staat op het 

programma: het Requiem van Mozart . Onder leiding van dirigent Martin van der 

Brugge wordt het requiem  in één dag ingestudeerd en aansluitend aan het einde van 

de middag uitgevoerd. 

 

Reclame voor ons jubileumconcert 

Op speciaal verzoek van de leden zijn er extra flyers bijbesteld. Morgen 

(dinsdagavond) kan je de flyers meenemen ter verspreiding. We hebben er 200 en 

ze zijn expliciet bedoeld om neer te leggen in ruimtes waar veel mensen komen. 

Voor de bekende vrienden e.d. heb je de flyer al. 

De PR is nu echt helemaal los aan het gaan. Arie heeft in navolging van Annemieke 

ervoor gezorgd dat we aangekondigd worden op de ochtend van 1 november op 

radio 4. 

En kom je in de Philharmonie dan zie je ons concert aangekondigd op de lichtkrant 

(zie bijlage).  
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