
                                                                       

 

 

   

 

 

Nieuwsflits 36-2022 

Kerstliedjes HGK met Haarlem 4 Ukraine 

Naar aanleiding van het verhaal van Emma op de repetitie hebben veel koorleden 

zich d.m.v. hand opsteken laten weten dat ze graag meedoen. Idee van het concert: 

Haarlems Gemengd Koor en Oekraïns Koor zingen gezamenlijk kerstliedjes op 7 

januari (Oekraïens kerstfeest). 

Een speciale rol is weggelegd voor het lied Carol of the bells van Schedryck en 

opnieuw op muziek gezet door de Oekraïense componist Mykola Leontovich. 

Wij zingen dit lied gezamenlijk. Verder zingen wij nog 2 eigen liedjes. De drie liedjes 

staan in de bijlage (met dank aan Ago) en in het repetitieschema verwerkt. 

Wat wordt er van je verwacht als je meedoet? Drie keer repeteren in december (zie 

bovenstaande data) om 19 uur voorafgaand aan de gewone repetitie olv Ago. 

Uitvoering op 7 januari om 17 uur. Locatie zie boven. Generale voorafgaand aan de 

uitvoering. Overige aanwijzingen zoals kleding en precieze locatie krijg je nog te 

horen. Dus houd je mailbox in de vakantie goed in de gaten! 

Als je mee wilt doen PRINT UIT EN GEEF JE OP BIJ het secretariaat 

post.hgk@gmail.com 

Repetitieschema 

DECEMBER 19.45 uur 19.00-19.45 uur Haarlem4Ukraine 
6-12 
Polovtsian: 4, 5 en 6 
Elgar: Pomp and… 
Puccini: Sanctus en Benedictus 
Verdi: O Signore en Libiamo 
Bruckner: Locus iste 
 

 

Carol of the Bells 

SATB.pdf
 

kerst-still-a-bach-ch

ristmas-althouse.pdf.pdf
 

Carol for advent 

(1).pdf
Remonstrantse kerk 

13-12 
Polovtsian 1, 3, 6 
Dames: 
Gershwin: Summertime 
Strauss: Nonnenkoor 
 

Idem 
 
 

                          Remonstrantse kerk 
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DECEMBER 19.45 uur 19.00-19.45 uur Haarlem4Ukraine 

20-12 
Polovtsian: alles 
Dames: 
Gershwin: Summertime 
Strauss: Nonnenkoor 
            

 21.30 uur KERSTBORREL 
 

Idem 
 
 
 
 
 

                          Remonstrantse kerk 

 
 
 
 
 
 
10-1-2033 
Start repetities Remonstrantse kerk 
19.45 uur 

Zaterdag 7-1-2023  ???  uur Generale in: 

Kerk van de Nazarener Haarlem 
(kvdnhaarlem.nl) Zijlweg 218 óf de 
Immanuelkerk Medanstraat 32-34 

 
Zaterdag 7 januari 17.00-18.30 uur  
Gezamenlijk concert 

 

Even kennismaken: HASBO                                               Bron; https://www.hasbo.nl 

Ca een jaar geleden heeft het Haarlems Symfonisch Blaasorkest het HGK gevraagd 

om luister te zetten bij hun 70-jarig bestaan. Door droevige persoonlijke 

omstandigheden is de organisatie bij het HASBO pas laat op gang gekomen, maar 

nu zit er helemaal schot in. 

Het HASBO bestaat uit ca 30 musici en is in 1952 begonnen als “looporkest” en 

kwam als harmonie-orkest Excelsior voort uit de rooie linkse vakbond en de Partij 

van de Arbeid.  

Bij het 50-jarig bestaan is de naam van het orkest veranderd om wat meer afstand te 

nemen van het hoempa-idee dat veel mensen nog steeds voor ogen staat. De 

uniformen werden al veel eerder afgeschaft: men treedt nu op in zwart. 

Het HASBO streeft naar een symfonische bezetting waarbij de houtblazers de rol van 

strijkers in een symfonieorkest vervullen; er is dus minder koper aanwezig. De angst 

dat we “weggeblazen worden” is én door hun ervaring als begeleidingsorkest met 

klassiek repertoire én door de samenstelling van hun orkest onnodig. Het HASBO 

staat onder leiding van Misha Sporck (1983). 

De laatste jaren worden in februari m.n. symfonische klassieke werken uitgevoerd 

(zoals Bach, Händel, Grieg, Verdi) en oorspronkelijke blaasmuziek van o.a. Louis 

Andriessen. Meestal worden andere koren en muziekgezelschappen hierbij 

uitgenodigd. Tussentijds worden kleine concerten uit o.a.het film- en  

musicalrepertoire gegeven: zowel op binnen- als buitenpodia.  

“12 februari 2023 om 14.00 uur 
vieren wij ons 70-jarig jubileum met een concert in de Philharmonie 

Haarlem i.s.m. Het Haarlems Gemengd Koor” 
 

https://www.kvdnhaarlem.nl/
https://www.kvdnhaarlem.nl/
https://www.kvdnhaarlem.nl/
https://www.hasbo.nl/


Oefenbestanden Borodin 

Hans heeft  de oefenbestanden af van de muziek van Alexander Borodin, 
Polovetsian Dances. Dank daarvoor! Dat maakt het instuderen een stuk 
gemakkelijker. 
Ze worden als bestand meegezonden. Het is handig als je eerst de toelichting leest 
die Hans erbij heeft gemaakt. 

 

Nieuwe Kerk- concertserie: 1x per maand op zaterdag 

10/12-11/3-15/4-20/5-17/6 

 

Op zaterdag 10 december, aanvang 15.30u in de NIEUWE Kerk komt  
Club Classique spelen in onze serie met Classical Soundtracks. Een 
film is zo goed als zijn soundtrack. Spanning, liefde en verdriet komen 
pas echt tot leven als de muziek begint. Bij Classical Soundtracks 
vormen verhalen uit het publiek en van de musici het script. 
Club Classique speelt daar live de perfecte soundtrack bij, met 
gloedvolle strijkers, een ware klavierleeuw en een heuse operadiva Heb 
je een mooi, grappig, vertederend verhaal dat je met ons wil delen, 
stuur dan een mailtje naar info@clubclassique.nl. Kaarten €20 

 

mailto:info@clubclassique.nl

