maandag, 13 maart 2017

Vind jij zingen ook zo leuk? Vanaf nu is het mogelijk om naast de reguliere repetities op
dinsdag, donderdag en vrijdag, ook extra op de woensdag te komen van 19.00-20.00 uur.
Deze extra repetitie is een initiatief van onze koorleden Michelle, Kyra, Jane en Eric. Zij willen
graag in deze les extra aandacht besteden aan performance en uitstraling. Daarnaast komen
noten lezen aan de orde en ademhalingstechnieken. Op deze woensdagavond is er meer
aandacht voor het populaire genre (popmuziek), het is dus een leuke extra mogelijkheid om
actief met muziek bezig te zijn.
Bij deze zijn alle “grote” koorleden uitgenodigd om op de woensdag aan te schuiven.
En mocht je denken, dat het allemaal wel wat veel is, in verband met school, denk dan nog
eens aan de wetenschappelijke onderbouwing dat muziek ontwikkelt. Kinderen die muziek
maken, zijn sneller bereid een ander te helpen. Musiceren verbetert het verbaal geheugen,
empathisch vermogen en de cognitieve prestaties. Muziektraining ontwikkelt een wiskundig
vermogen. Muziek stimuleert een tweede taal. Kortom, allemaal redenen om juist naast school
met muziek bezig te zijn.
Heb je je al ingeschreven voor de koorreis
naar Diessen van 24 t/m 28 mei ? Doe dit
dan snel zodat alle voorbereidingen goed
kunnen verlopen.
En hou er rekening mee dat er ook een
aanbetaling moet worden gedaan. Maak
dus zo snel mogelijk de aanbetaling van
€30,- pp over naar NL03ABNA0588614548
o.v.v. naam + aanbetaling Diessen. Of
geef het geld in een envelop aan Bets, dat
kan ook.
Er is een hoop aandacht besteed aan het
enthousiast maken van nieuwe Benjamins
en Aspiranten. En gelukkig mochten we er
een
paar
verwelkomen
op
woensdagmiddag van
14.00 -15.00 uur.
Maar er kunnen er nog meer bij. Ben je in
de leeftijd van 4 t/m 8 jaar kom dan zeker
een keer kijken of het wellicht wat voor jou
is.
Op 19 april zullen de Aspiranten en
Benjamins
om
14.30
uur
in
de
recreatiezaal van de Sint Nicolaashof te
Volendam een concertje geven. Er wordt
momenteel door de koorleden hard
geoefend om er een mooie middag van te
maken. De bewoners kijken er in ieder
geval naar uit om deze kleine talenten te
verwelkomen.
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Vrijdagavond 3 maart was het koor door het CDA gevraagd om op de campagne-avond in de
Jozef een paar liederen ten gehore te brengen. Uiteraard had het koor ook graag komen
zingen bij andere partij bijeenkomsten maar tot nu toe zijn daar geen aanvragen van
ontvangen. Aangezien het om een kort optreden ging voor eigen dorpsbewoners zong het
koor ditmaal niet in het Volendams. Na een uitbundige aankondiging van Jaap Bond, vader
van voormalig koorlid Paul Bond bracht het koor een zestal populaire liedjes waaronder
“Bridge over troubled water”. De aanwezigen waren verrast over de omvang en kwaliteit van
het koor en we werden hartelijk bedankt door Mona Keijzer.

7 maart 2017 kwam bij ons het trieste nieuws binnen
dat Cees Schokker (Boei) is overleden op 78-jarige
leeftijd.
Cees was een vaste kracht van de oud papier groep
waar hij zich vele jaren voor 100% voor heeft ingezet.
Maar daarnaast was hij een bekende voor de meeste
koorleden. Hij liet zich regelmatig even zien in het
koorhuis en maakte even een praatje. Maar de meesten
zullen hem herinneren van de koorreis naar Arcen vorig
jaar. Hij heeft van het koor genoten maar wij ook zeker
van hem. Wat hebben we gelachen om de moppen en
de goocheltrucjes. Hij zal door ons gemist worden.

Agenda voor de komende weken
- dinsdag-, donderdag- en vrijdagrepetitie om 18.30 uur
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
- woensdagavond extra voor koorleden 19.00 uur
- zaterdag 11 maart Mis Mariakerk 19.00 uur
- zaterdag 8 april Palmpasen Vincentiuskerk 19.00 uur
- zaterdag 15 april Paaswake Vincentiuskerk 19.30 uur
- woensdag 19 april Aspiranten en Benjamins optreden Nicolaashof
- donderdag 4 mei dodenherdenking
- woensdag 24 mei concertreis Diessen
- zaterdag 3 juni Pinksteren Vincentiuskerk 19.00 uur
- zaterdag 24 juni Mis Vincentiuskerk 19.00 uur
- zaterdag 15 juli afsluitfeest koorjaar
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