Maandag, 27 oktober 2014

Op 11 oktober jl. hebben De Zangertjes in het kader van de sponsormuntenactie een
spetterend optreden gegeven in de Havenhof. Het koor trok veel bekijks. We schrijven het
wel vaker, maar het blijft toch prachtig om het hele koor in kostuum zo mooi te horen zingen.
En dat meerdere mensen dat vinden werd duidelijk in de Nivo van vorige week. De Nivo had
al een eigen stukje geschreven en toegevoegd voor onze koorbrief over het optreden.
Een betere reclame is er niet.
Ook zijn nieuwe foto’s gemaakt die middag, om nog meer promotie te kunnen doen en van
ons te laten horen. Er wordt momenteel gewerkt aan een flyer en een nieuwe brochure.
Hiermee willen we proberen om in 2015 meer optredens op de agenda te krijgen.
Geïnteresseerde in ons koor kunnen contact opnemen met het bestuur 0299-367772 of per
email info@zangertjesvanvolendam.nl.
De komende maanden staan geheel in het teken van Kerstmis.
Het wordt een drukke tijd maar ook heel leuk, sfeervol en
gezellig met z’n allen. In deze koorbrief de agenda tot het
einde van het jaar zodat je weet wat je de komende weken kan
verwachten. Houd ook goed de email in de gaten. Er komen
nog steeds aanvragen binnen en het kan dus zijn dat er nog
optredens bijkomen.
Bij verhindering graag tijdig doorgeven aan Juliette. Het is heel
belangrijk voor de keuze van muziekstukken dat ze weet wie er
wel en niet zijn. Bij een onvolledige partij komen de liederen
niet tot zijn recht en dat is zonde na al die repetities.

Het koor beschikt over een aantal piano’s.
Deze worden uitgeleend aan koorleden die
graag piano willen leren spelen. Momenteel
is er weer één beschikbaar gekomen.
Als je een piano thuis wilt hebben laat het
dan zo snel mogelijk weten. De piano wordt
bij je thuis gebracht. Je tekent een
bruikleenovereenkomst en voorwaarde is dat
je pianoles neemt.
Roos Tuijp tijdens de opnames voor het programma
Koffietijd RTL4, 25 feb 2012

Het Dirigeerstokje
Het stokje is deze keer van Marina naar Roos Tuijp gegaan met de vraag: Hoe is het om zo’n
gekke pa te hebben? Ja het klopt, mijn pa is ook wel een beetje (erg) gek op feestjes en
partijen maar in het dagelijks leven is hij niet zo gek. Thuis is hij gewoon een normale vader
(soms ook wel een beetje streng hoor) maar hij is wel heel erg lief en heeft veel voor ons
over! Hoe lang zit je bij het koor en wat vond je tot nu toe het leukste? Vanaf mijn 8ste jaar
zit ik bij het koor en de koorreis naar Winterberg vond ik super!!!! Wat is je favoriete muziek
en wat vind je leuk om te doen? Ik hou wel van popmuziek maar als Dokter Bernard aan gaat
vind ik het ook super! Of andere liedjes van vroeger zoals de Dolly Dots en Luv, daarin lijk ik
wel erg op mijn vader! En in mijn vrije tijd speel ik graag met vriendinnen en zit ik graag op
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mijn telefoon.
Aan
wie geef je het stokje door? Aan Inge Smit met de vraag: Hoe is het om
internet: www.zangertjesvanvolendam.nl, KvK Hoorn 41235006, ABN-AMRO Bank NL03ABNA0588614548
een brugmug te zijn op het Don Bosco College?

Soms kom je wel eens wat tegen in het nieuws dat je aan het denken zet. En in dit geval
vooral de bevestiging wat muziek met je doet, zoals op nu.nl onder het kopje “Muzikaal brein
functioneert beter”.
Als mensen in hun jeugd een muzikale opleiding hebben gevolgd, functioneert hun brein beter
bij zogenoemde uitvoerende taken, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Vooral schakelen
tussen verschillende taken, oplossen van problemen en snel verwerken van informatie gaat
zowel volwassenen als kinderen beter af als hun brein muzikaal is getraind. Ongeveer de helft
van de proefpersonen had op jonge leeftijd minimaal twee jaar muziekles gevolgd. Op de
meeste onderdelen van het onderzoek scoorden zij aanzienlijk beter dan de andere
deelnemers. Dit suggereert een verband tussen muzikale training en versterkte
hersenfuncties. “Veel scholen schrappen hun muzieklessen en besteden steeds meer aandacht
aan de voorbereidingen op proefwerken en examens. Ons onderzoek suggereert juist dat
muzikale training kinderen goed voorbereidt op hun academische toekomst”, aldus de
hoofdonderzoekster.

Een spontane foto, vooraf aan het optreden bij Deen

Agenda voor de komende periode
- donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur en dinsdag om 18.45 uur
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
- zaterdag 8 november mis Mariakerk 19.00 uur
- donderdag 13 november LOVE aKERSTiek Grote kerk Edam 19.30 uur
- zaterdag 22 november mis Vincentiuskerk 19.00 uur
- dinsdag 2 december Sinterklaas in het koorhuis
- dinsdag 9 december optreden in verenigingsgebouw De Jozef 19.30 uur
- zaterdag 13 december optreden kerstmarkt Grote kerk Edam 14.00 uur
- zondag 14 december populair kerstconcert Vincentiuskerk 19.00 uur
- woensdag 17 december optreden Benjamins en Aspiranten in de Meermin Edam 14.30 uur
- zondag 21 december mis RK Nicolaaskerk Edam 10.00 uur en aansluitend kerstconcertje
- woensdag 24 december kindermis Vincentiuskerk Benjamins en Aspiranten 17.00 uur
- woensdag 24 december Nachtmis Vincentiuskerk 20.00 uur; voorprogramma vanaf 19.30uur
- donderdag 25 december Kerstmis Waterlandziekenhuis 10.30 uur; concert in de hal 11.45 uur
- woensdag 31 december Oudjaarsviering Vincentiuskerk 18.00 uur
Oud papier ophalen op zaterdag om 9.15 uur vanuit het koorhuis
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