
                                                                       

 

 

      

          

 

 

Nieuwsflits 38-2022 

 

 

Tip van Anke Kranendonk 

Nog even kunnen we in kerstsferen terug:  
https://www.nporadio4.nl/podcasts/meer-dan-matthaus/81855/1-het-
weihnachtsoratorium-bachs-meesterwerk-ontrafeld-deel-1-s02 
 

In deze podcast wordt in twee delen gespeurd naar de achtergronden van het 

Weihnachtsoratorium.  

 

Financiën 

 

Bericht van Huub Carbo, penningmeester: 

Het bestuur heeft onlangs de concept-begroting HGK voor 2023 behandeld. Gelet op 

de hogere kosten is besloten de contributie met ingang van januari 2023 te verhogen 

van €69,- tot € 75,- per kwartaal (€25 per maand).   

Zoals bekend wordt, om het aantal administratieve handelingen te beperken, de 

contributie in beginsel per drie maanden betaald en wel uiterlijk in de eerste maand 

van het kwartaal (d.w.z. uiterlijk eind januari/april/juli/oktober). Voor nieuwe leden 

gaat de contributie in met ingang van de maand nadat zij zijn aangenomen.  

Voor zover van toepassing word je bij deze verzocht om tijdig je opdracht tot 

automatische incasso aan te passen. 

De definitieve begroting 2023 zal met de jaarrekening over 2022 in de ALV van 28 

maart 2023 worden vastgesteld.  

 

➔ Deze concertuitnodiging kan je ook als los bestand in de mail vinden 

➔ Handig om vrienden en kennissen uit te nodigen 

 

https://www.nporadio4.nl/podcasts/meer-dan-matthaus/81855/1-het-weihnachtsoratorium-bachs-meesterwerk-ontrafeld-deel-1-s02
https://www.nporadio4.nl/podcasts/meer-dan-matthaus/81855/1-het-weihnachtsoratorium-bachs-meesterwerk-ontrafeld-deel-1-s02


 

Oekraïens Kerstfeest  

 

Uitnodiging voor het bijwonen van het concert 

 

Zaterdag 7 januari 2023 

Nazarenerkerk , Zijlweg 218, 

 2015CK Haarlem 

Inloop vanaf 16:30 

concert begint om 17.00 uur en duurt tot 18:30 uur 

 

carols uitgevoerd door:  

drie Oekraïense koren  

een deel van het Haarlems Gemengd koor o.l.v. 

Ago Verdonschot 

Pianisten Hans van Beelen en Alla Tolstova 

 

Er is parkeerruimte achter de kerk 

 WWW.Kerk van de Nazarener Haarlem  

https://www.kvdnhaarlem.nl/


Informatie voor zangers Oekraïne concert: 

 

Kerk open vanaf 15 uur. Generale start om 15.30 uur 

4 koren in 1 concert met allen eigen kerstliedjes; gezamenlijk Carol of the 

Bells 

1. Oekraïens koor 8-10 mensen 
2. Kinderkoor 4 kinderen 

3. Sing for Ukrain 7 mensen 

4. Haarlems Gemengd Koor 16 mensen 

Liedjes HGK:               

1. Carol for Advent 

2. Still a Bach Christmas 

3. Stille Nacht  

Gezamenlijk: Carol of the Bells 

Kleding: Witte trui, overhemd of blouse, zwarte rok tot over de knie of 

broek, kerst attribuut naar keuze, zwarte laarzen of schoenen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Repetitieplanning januari-februari         

Concert HGK HASBO  12 februari 14 uur of 14.30 uur Philharmonie Gr Zaal 

Omdat Locus Iste tijdens de eerste repetities al niet zuiver was, is besloten om dit 

van het programma te halen. De tijd is te kort om dit zuiver en zelfverzekerd te 

kunnen zingen op het concert. In plaats daarvan zingen we stukken die al in je bezit 

zijn en die we al goed kennen: zie de 2 gegeelde liederen. Graag meenemen naar de 

repetitie dus! 

 

10 januari 

Polovtsian: 1, 5 dames   

                   4, 5 heren  

                   3, 5, 7 samen 

Evt. Dames Summertime en Nonnenkoor 

O Signore dal tetto 

Libiamo 

Cantique de Jean Racine  

Ave verum 



17 januari  

Messa: Sanctus en benedictus  

Polovtsian: alles 

Pomp and circumstance/Land of hope and glory 

Cantique de Jean Racine  

Ave verum 

 

25 januari 

Alles 

 

31 januari 

19.45 uur: Generale met HASBO in de Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4 

 

7 februari  

Alles 

 

Concert 12 februari: Volgorde voor de pauze: (solo stukken Hasbo niet ingevoegd) 

Messa: Sanctus en benedictus 

Ave verum 

Wolgalied (solo Ago) 

Nonnenkoor 

Libiamo 

 

Na de pauze 

Cantique de Jean Racine  

Polovtsian dansen 

O Signore dal tetto natio 

Summertime 

 

Toegift: Pomp and circumstance (Land of hope and glory) 

 



 

Scratch Kleine Matthaus in Beverwijk 18 maart 2023 
 

Voor de alten zijn er nog enkele plaatsen in koor 2 en voor de sopranen in koor 1 en 
2. Zoals elk jaar is er nog voldoende plaats voor bassen en tenoren (liefst in koor 2)  
Dus voor het geval u het vergeten bent of u nog iemand anders weet die graag mee 
wilt doen, inschrijven kan nog tot 15 februari!  
Inschrijven:  
U kunt zich uitsluitend inschrijven via onze website www.kleinematthaus.nl  
De inschrijving sluit op 15 februari 2023 of eerder als een stemsoort vol is.  
De prijs voor deelname is € 35,- per persoon.  
Graag tot ziens op 18 maart 2023, met vriendelijke groet,  
Bestuur Stichting De Kleine Matthäus  

 

 

 

      

http://www.kleinematthaus.nl/

