
                                                                       

 

 

      

          

 

 

Nieuwsflits 37-2022 

 

Bij deze Nieuwsbrief ontvangen jullie nog 2 liederen die Ago direct na de              

laatste repetitie heeft ingezongen. Excuses voor de late doorzending; helaas door 

overmacht van mijn kant. 

Verder heeft Leneke voor de sopranen handige tekst zonder partituur en met 

Engelse vertaling van de dansen van Borodin 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

DECEMBER 19.45 uur 19.00-19.45 uur Haarlem4Ukraine 

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

 21.30 uur KERSTBORREL 
 

 
 
 
 
 
 
                           

 

Vergeet niet contant geld mee te nemen naar onze kerstborrel en 

natuurlijk wat lekkers om uit te delen! 

 

 

 

ZATERDAG 7 JANUARI VAN 17-18.30 KERSTZANG MET 4UKRAINA 

20 december laatste repetitie met vroege opening i.v.m. 4Ukraina. 

Op 10 januari starten we het nieuwe zangjaar weer op de normale starttijd van 

19.45 uur. 

 



Dinsdagmiddag (morgen)  is er bestuursvergadering. We hopen dan dat alle 

huishoudelijke zaken voor het kerstconcert rond zijn, evenals het HASBO-

concert. Nieuwsflits 38 komt dan z.s.m. uit. 

 

 

 

 

   

                                                                             

Beste muziekliefhebber,  
 

Het gregoriaans is de oudste muziek van onze beschaving. Deze gezangen zijn ontstaan in 
de nadagen van de Romeinse beschaving en aanvankelijk mondeling doorgegeven, maar 
vanaf de vroege middeleeuwen ook genoteerd.   
Doel en werkwijze van deze kringen zijn als volgt:  
Eenmaal per maand komt men bij elkaar om deze muziek al zingend te leren kennen, met 
aandacht voor de relatie tussen tekst en muziek en de neumennotaties die uit de oude 
handschriften stammen en ons veel kunnen vertellen over de uitvoeringspraktijk.  
Er worden geen toelatingseisen gesteld; wél wordt van de  deelnemers verwacht dat zij 
enige ervaring hebben met zingen en dat ze zich voorbereiden op de bijeenkomsten. 
Wij zingen in de prachtige Adelbertuskapel, Dennenweg 21, 2061 HW Bloemendaal.  
Onze bijeenkomsten zijn één keer per maand op de zaterdagochtend van 10.00-12.00.  
De Gregoriaanse Kring Bloemendaal staat onder leiding van Bas Halsema en Xandra 
Mizée.  
De kosten bedragen €12.50 per keer. 
Wij zorgen voor koffie.   
Voor meer informatie of aanmelding,  mail of app Xandra Mizée: x.mizee@gmail.com 
Telefoon: 06-17900767 
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