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 maandag, 1 februari 2016 
 

 

Zoals al in de vorige koorbrief is aangekondigd staat er voor dit voorjaar een concert gepland. 
Inmiddels is de datum bekend: zondag 3 april in de PX. Ook de nieuwe koorleden en de 

aspiranten die net zijn toegetreden mogen met het grote koor meezingen. Dit betekent wel 
dat er niet langzaam gewend kan worden en dat er flink gerepeteerd moet worden de komende 

tijd. Misschien gaan alle liedjes nog niet lukken, maar een deel daarvan wel. Vanaf nu zijn de 
net toegetreden koorleden ook op vrijdag van harte welkom. Die vrijdagavond repetitie is wat 
langer en loopt van 18.30 tot ongeveer 20.00 uur. Dan zijn ook de mannen/jongens aanwezig 

die de tenor- en baspartij voor hun rekening nemen. 

  
Als je meegaat met de koorreis, waar we ook altijd optreden, ken je ook alvast die liedjes. 
  
 

 

Wist u dat…. 
 
het koor ook piano’s uitleent?? Er zijn 

genoeg talenten die piano spelen of dat 
willen leren. Als je al les hebt of erover 

denkt om op les te gaan is dit  je kans 
om thuis te kunnen oefenen.  

Neem contact op met Frank Keijzer als 
je interesse hebt of meer informatie 

wil.   

Willemijn Veerman kan vanaf heden de repetities 
op de dinsdagavond niet meer begeleiden. Het 
verplaatsen van de repetitie naar een andere dag 

bleek geen goede optie waardoor de repetitie op 
dinsdagavond wordt geleid door Stephan 

Runderkamp in samenwerking met een andere 
repetitor of ouder koorlid. Voor deze repetities 

zijn we nog op zoek naar een aantal koorleden die 
hierbij kunnen helpen. Het gaat om een paar 
dinsdagavonden tussen februari en juni. Laat het 

gauw weten aan Willemijn of Stephan als je mee 
wil helpen!  

 

Willemijn stopt tijdelijk op dinsdag met repetitie 
ivm school. Zie email… 

Het is bijna zover, de carnavalsavond op 6 februari. Deze avond is speciaal voor alle koorleden 
van 4 tot en met 18 jaar, maar iedereen, van jong tot oud, mag komen kijken. De avond 

begint om 18.30 uur. Gedurende de avond mag iedereen zijn/haar kunsten vertonen; zingen, 
playbacken, muziek maken, dansen, etc. Als het maar in het teken van carnaval staat. Denk 

dus aan een leuke uitdossing. De avond zal eindigen met een disco. Je hebt nog heel even, 
dus geef je op bij Barbara Koning als je mee wil doen.  
 

En mocht je je nog niet hebben ingeschreven voor de concertreis naar Arcen van 4 tot en met 
8 mei, de inschrijflijsten hangen in het koorhuis. We willen graag snel weten hoeveel koorleden 

er meegaan. Dit in verband met de te regelen optredens en begeleiding.  
 

 

Even langs de visagist voor het concert, 16 maart 2014 

Ook in 1996 ging de concertreis naar Limburg  
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Woensdagmiddag 27 januari heeft Maisa van der Kolk een workshop “belleplates spelen” 

gegeven voor de Benjamins, Aspiranten en koorleden tot 11 jaar. Belleplates zijn op toon 
geslepen plaatjes waarop een balletje is gemonteerd. Het is een eenvoudige vorm van een 

handcarillon met een heel mooie klank. Elke belleplate heeft een andere toonhoogte en zo kun 
je een liedje spelen. De kinderen kregen om beurten een belleplate en eerst leerden zij dat 
iedere noot in een muziekstuk belangrijk is en dat je, nadat jouw noot heeft geklonken, de bel 

moet dempen. De toonhoogte stond op elke bel vermeld in de vorm van een C, D, E, F, G, A 
en een B. Op een groot stuk papier stonden drie liedjes in die noten uitgeschreven. Maisa zei 

de noten van het betreffende liedje voor, waardoor de kinderen precies wisten wanneer ze de 
bel moesten laten luiden en weer dempen. 
Het was een leerzame workshop en we willen Maisa hier hartelijk voor bedanken. 

 

 

Agenda voor de komende weken 

- dinsdag-, donderdag- en vrijdagrepetitie om 18.30 uur  
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 
- zaterdag 6 februari Carnavalsfeest in het koorhuis 18.30 uur  

- zaterdag 20 februari mis Vincentiuskerk 19.00 uur 
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