maandag, 7 november 2016

De Benjamins en Aspiranten hebben op de woensdag voor de herfstvakantie traditiegetrouw
geknutseld. Dit keer maakten de kinderen een egel. Eerst moesten de kinderen een rondje
maken van klei, waarvan ze een stukje apart hielden voor de oortjes. Daarna mocht het rondje
een beetje platter gemaakt worden en werd er een neusje aan geboetseerd. Met een klein
beetje water werden de oortjes erop geplakt. De rug van de egel werd bekleed met penne
pasta, die er rechtop ingestoken moest worden. Als laatste werden er nog 2 splitpennen als
oogjes in de klei geduwd en toen was de egel klaar. Het resultaat mag er zijn.
Dit weekend kwam er een brief
van Sinterklaas binnen. Hij
schrijft hierin dat de Sint met
zijn Zwarte Pieten heel graag op
dinsdag 29 november wil
langskomen in het koorhuis. Hij
verheugt zich nu al op de
prachtige liederen en het
weerzien met de koorleden en
de vele vrijwilligers. Namens
het Sint Comité nodigen we dan
ook graag iedereen uit. Deur zal
om 18.15 uur open gaan.

Zaterdag 29 oktober was de grote dag voor Simone
(Brinkkemper) en Marco (Kwakman). Een bijzonder bruidspaar
dat in Volendamse klederdracht om 11 uur in de Vincentiuskerk
trouwde. Natuurlijk stond het koor ook in het Volendams op het
altaar. In de mis werden enkele kerkliederen gezongen maar ook
populaire nummers als Rhythm of Life. Als solisten traden Joey
Karregat en Kira Collier op die speciaal voor het bruidspaar de
nummers “Home” en “One day like this” zongen, prachtig en zeer
toepasselijk. Het was bijzonder om als koor deze mis te mogen
opluisteren. ’s Middags werd tijdens de receptie nog acapella
“Lollipop” gezongen en werd aan het bruidspaar een prachtige
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In de laatste koorbrief is de nieuw op te zetten TALENTEN ACADEMIE al genoemd. Binnen het
koor willen we dat koorleden zich zo breed mogelijk ontwikkelen, ook door muziekbeoefening
buiten het koor. “De Talenten Academie” is bedoeld voor actieve koorleden (jongens en
meiden) vanaf groep 8 en de jonge mannen. Bij de opstartfase zijn Jaap Schilder (Dibbes),
Juliette Besijn en Sonja Kempe betrokken en daarnaast een aantal jeugdleden: Pascal, Inge,
Carine, Kyra, Jane, Michelle en Eric. Het idee is om op projectbasis steeds gedurende een
aantal weken iets te doen. Denk bijvoorbeeld aan een sessie met pop- of jazzmuziek in de
vorm van een workshop, verder uitwerken van muziek met begeleiding en dan optreden bij
een open podium of werken aan een popavond.
Als mooie start zijn de koorleden vanaf groep 8 en de jonge mannen van harte uitgenodigd
om gezamenlijk een optreden bij te wonen van Dandelion in de PX op vrijdag 11 november
aansluitend op repetitie. Het optreden duurt tot ca. 22.30 uur.

Afgelopen weekend is het grootste deel van het koor een weekend weggeweest om samen te
zingen, en vooral veel te oefenen voor de aankomende drukke kerst tijd. De reis ging naar
Apeldoorn. De overnachtingen waren in een Stay Okay midden in het bos. Vrijdagavond was
er na aankomst nog tijd voor een leuke Quiz. Zaterdagochtend werd er gestart met een
wandeling door het bos en daarna moest er hard gewerkt worden. Eerst met het eigen
repertoire en na de lunch was er een workshop van Hester Hentzepeter. Hierbij was eerst de
basisschool jeugd aan de beurt. De andere deden in project groepjes iets anders. Daarna was
het de beurt voor de rest van het koor om deel te nemen aan de workshop. De kinderen
konden zich heerlijk buiten even uitleven. We hebben onder andere wilde zwijnen, damherten
en eekhoorn gespot. Na het diner was het tijd voor de reflectortocht. Het bleek de kortste
tocht ooit te worden maar er was ondanks de kleine teleurstelling toch een hoop te lachen.
De zondagochtend werd wederom gebruikt om actief het kerstrepertoire te oefenen. Daarna
was het tijd voor ontspanning in zwembad De Scheg in Deventer. In de bus naar huis nog
een heerlijk appeltje van Rijkenberg. Het was een zeer productief weekend.
Agenda voor de komende weken
- dinsdag-, donderdag- en vrijdagrepetitie om 18.30 uur
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
- zaterdag 19 november mis Mariakerk 19.00 uur
- dinsdag 29 november bezoek van Sint en zijn Pieten, deur open 18.15 uur
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