maandag, 22 april 2013

Maandagavond 15 april was er een bijeenkomst in het koorhuis voor onze komende reis naar
de Ardennen. Velen van jullie en je ouders waren aanwezig om naar de presentatie van Nico
Brinkkemper te kijken en te luisteren waarin het één en ander werd toegelicht. Nogmaals willen
we benadrukken dat het van belang is dat je probeert zoveel mogelijk spullen in één tas te
krijgen (vergeet je Volendammer pak niet compleet met zwarte sokken en schoenen). Hierbij
ook het verzoek geen telefoon mee te nemen, je hebt de mogelijkheid om na het avondeten
met een telefoon van een begeleider te bellen. Neem je toch je eigen telefoon mee, dan is dat
op eigen risico en voor eigen verantwoording, net al een iPod, DS of fotocamera. We zullen er
met zijn allen weer een prachtige week van maken.

.

Het koor heeft een aantal piano's die het graag uitleent zodat
koorleden in de gelegenheid worden gesteld om piano te leren
spelen. Een voorwaarde is dat je dan wel les neemt zodat je
het goed kan leren. Als je een piano thuis wilt hebben kan je
je aanmelden bij Frank Keijzer. Als er dan een piano vrij komt
komen we deze graag bij je thuis brengen.
En dan: oefenen maar!

Zaterdag 4 mei zingen we om 18.15 uur in
Volendammer pak tijdens de
Dodenherdenking in de Mariakerk. Het
thema dit jaar is “Vrijheid spreek je af”.
We zullen in de kerk drie liederen ten
gehore brengen; For the fallen, Amazing
grace en May love be with you.
Na deze herdenkingsdienst zullen we in
een stille tocht naar het Mariabeeld op het
Pellersplein lopen alwaar we tijdens de
plechtigheid nog het Wilhelmus (1e en 6e
couplet) zullen zingen.

Agenda voor de komende weken
- dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur
- woensdagmiddag 1 mei is er voor de Benjamins en Aspiranten GEEN repetitie
- koorreis Ardennen van maandag 29 april tot en met donderdag 2 mei.
- woensdag 1 mei zingen we tijdens de koorreis in Beauraing (België)
- op vrijdag 3 mei worden jullie allen op de repetitie verwacht.
- zaterdag 4 mei Dodenherdenking in de Mariakerk om 18.15 uur (generale repetitie 17.30)
- woensdag 8 mei zingen we tijdens de Hemelvaartmis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur
Zakken rondbrengen en oud papier ophalen op zaterdag om 8.45 uur.

De Benjamins en Aspiranten mogen dit jaar weer optreden in de RK HH Nicolaaskerk tijdens
de Korendag op zaterdag 8 juni in Monnickendam. Het optreden begint om 15.30 uur en
duurt 20 tot 25 minuten. De kinderen zijn al flink aan het repeteren en het repertoire zal
bestaan uit de volgende liedjes: De Fruitsalade, Cheki Morena, Share the good gifts, Do-remi (Sound of Music), Katten uit Katwijk, Wij blijven in Nederland en Tulpen uit
Amsterdam. Iedereen is van harte welkom om dit optreden van de kinderen bij te wonen,.
Het entreegeld bedraagt € 3,- per persoon (kinderen tot 16 jaar gratis). Met de entreekaart
heb je toegang tot de optredens van alle koren gedurende de hele dag
Het “grote” koor van De Zangertjes van Volendam treedt om 14.30 uur op in dezelfde kerk.
Dus kom gezellig een uurtje eerder en geniet van beide optredens.

Op
woensdagmiddag
wordt er al hard
geoefend voor
korendag
Monnickendam

Op de laatste avond van de koorreis hebben we een bonte avond met optredens. Het is leuk
als we allemaal meedoen. Studeer dus iets leuks in. Meld je aan door op een briefje te
schrijven met wie je wat gaat doen. Lever het in bij Willemijn Veerman of stop het bij het
koorhuis in de BSW-emmer. Vergeet niet je outfit en eventueel begeleidingsmuziek mee te
nemen op reis.
Het wordt vast weer een spektakel.
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