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Van het bestuur
We kijken terug op een gedenkwaardige en emotionele algemene ledenvergadering.
Gedenkwaardig omdat drie bestuursleden met jarenlange ervaring afscheid namen. Rink, na
zeven jaren, Jan na tien jaren en Mieke na 11 jaren. Jan memoreerde het begin van zijn
voorzitterschap, hij startte als voorzitter (in 1985) met het opstappen van de dirigent. Alle
zeilen moesten bijgezet worden om er voor te zorgen dat Stella Maris, met een nieuwe
dirigent, door kon gaan. Gelukkig is er toen een nieuwe dirigent gevonden.
Emotioneel was het afscheid nemen ook. Jarenlang hebben Mieke, Rink en Jan zich ingezet
voor onze vereniging om ervoor te zorgen dat wekelijks gezongen kon worden en dat
concerten zijn gegeven. Woorden van dank zijn uitgesproken en na het afscheid namen ze
plaats in de kerkzaal.
Twee bestuursleden bleven achter de tafel staan en vervolgens werd een oproep gedaan
aan alle leden om na te denken over het uitvoeren van verschillende werkzaamheden voor
onze vereniging. Deze oproep heeft – deels – resultaat gehad. Op woensdag 29 april konden
we melden dat drie leden aangegeven hebben secretariaatstaken op zich te willen nemen.
 Wil van Doorn verzorgt de ledenadministratie;
 Dita Munneke gaat bestuurlijke taken uitvoeren (o.a. verslaglegging vergaderingen);
 Beatrix van Santbrink gaat het mailaccount, info@stella-maris.nl, beheren.
Bezwaren hiertegen kunnen tot en met woensdag 13 mei doorgegeven worden.
Het bestuur

Bestuursmededelingen
Nieuw lid
Wij heten Jan Poortinga welkom bij de bassen. Na een aantal jaren gezongen te hebben bij
de Voice Company zingt hij nu bij de bassen. Hij heeft zijn plaats gevonden tussen Arnout
Stam en Klaas Lamminga.
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Collecte Prins Bernhard Cultuurfonds
In de week van 1 juni tot en met 5 juni vindt de collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds
(Anjerfondscollecte) plaats. Voor onze vereniging een belangrijke bron van inkomsten. 1/3
deel van de opbrengst van de collecte is voor onze vereniging bestemd. Omdat wij
deelnemen aan de collecte hebben wij tot nu toe ook altijd subsidie ontvangen.
Daarom: noteert u deze week in uw agenda. U kunt een hele week collecteren. Lukt dit niet
dan bent u op woensdag 3 juni om 18.00 uur welkom in de kerk en kunt u, voorafgaand aan
de repetitie, collecteren. Deelname aan de collecte kan doorgegeven worden aan Ietje
Ringelberg en/of Baukje Molenberg.
Stella Maris en FlevoProms
Zoals het er nu uit ziet, gaan wij de volgende stukken zingen:
**Also sprach Zarathustra (R. Strauss / korte openingstune / begeleiding dor orkest(en).
**Music was my first love (eerder gezongen / begeleiding is nog niet bekend)
**Gabriella sang (eerder gezongen / begeleiding Jan Kreuter elektr. vleugel)
**You’re the Voice (nieuw / begeleid door symfonieorkest(en))
**Land of hope and glory (E.Elgar / eerder gezongen / begeleiding door orkest(en))
**Conte par tiro (A.Bocelli / in een bewerking voor solist – koor - orkest).
Tot het FlevoProms-concert oefenen wij gestaag door aan de Hohe Messe. Onze dirigent
bepaalt zelf de momenten waarop wij de stukken voor FlevoProms instuderen.
Het is daarom van belang vanaf nu de partituur van de Hohe Messe mee te nemen én de
muziek voor FlevoProms (voor zover we die al zelf bezitten).
Omdat het ons streven is de repetitietijd voor FlevoProms zo beperkt mogelijk te houden,
staan de stukken ook op de website (het digitale oefenprogramma).
De dirigenten hebben in onderling overleg beslist wie welk werk zal dirigeren op het concert.
Henk Trommel zal ons daarover t.z.t. meer vertellen.
Zoals het nu lijkt, gaan wij optreden in zwart met een vrolijk kleuraccent, maar dit kan nog
veranderen; nog even afwachten dus.
Onze repetities met de orkesten worden gehouden in de gymzaal van Scholengemeenschap
Arcus in het centrum van Lelystad. Gratis parkeerplaatsen zijn aanwezig naast de moskee.
Repetitiedagen en tijdstippen (voor zover nu bekend):
20 juni: repetitie ‘s ochtends (exact tijdstip wordt nog bekend gemaakt)
27 juni: generale repetitie ‘s ochtends (exact tijdstip is nog niet bekend)
03 juli: laatste doorloop Aviodrome (aanvang: 19.00 uur)
04 juli: FlevoProms-concert in Aviodrome (tijdstip aanwezigheid nog niet bekend)
Natuurlijk rekent het bestuur erop dat zo veel mogelijk koorleden meedoen aan dit unieke
concert; als het enigszins kan, wees er dan bij !
Op weg naar 21 november (Hohe Messe) is dit FlevoProms-concert een prachtige
tussenstop om samen heerlijk muzikaal “uit ons dak” te gaan !!
Veel plezier toegewenst.
Jos Cornelissen
(namens bestuur Stella Maris)
Week van de Amateurkunst
De Week van de Amateurkunst (WAK) is dit jaar van zaterdag 30 mei t/m 7 juni.
Zaterdagmiddag 30 mei vinden verschillende optredens plaats in het centrum van Lelystad.
Deze keer doen wij niet mee maar zetten wel onze repetitiedeuren open voor
belangstellenden op woensdag 3 juni.
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Lipdub – promotiefilmpje voor stichting Cultuur voor Lelystad
Opnieuw zijn we benaderd door de stichting Cultuur voor Lelystad voor eventuele deelname
aan het promotiefilmpje. De eerste opname is geweest en was een succes. De komende
weken worden nieuwe opnames gemaakt en Stella Maris kan meewerken op een van de
onderstaande data:
Donderdag 21 mei
Woensdag 3 juni

18.30 uur - 20.15 uur
15.30 uur - 17.30 uur

Agora Theater
Bibliotheek

Wil je meer weten over het filmpje klik dan hier<http://cultuurvoorlelystad.nl/nieuws/lipdub/>
voor meer informatie.
Afscheid
Van de oud-voorzitter
Toen ik mijn bijdrage “van de voorzitter” in het vorige nummer van Nieuwsklanken moest
schrijven heb ik even overwogen er alvast een afscheidsartikel van te maken. Dat leek me
toen toch niet het juiste moment. Tijdens de laatste bestuursvergadering als voorzitter heb ik
in mijn enthousiasme geroepen dat ik nog wel een afscheidsartikel zou schrijven voor het
volgende nummer. Ja en daar word ik nu aan herinnerd.
Ik weet nog heel goed dat ik 30 jaar geleden door de toenmalige redacteur van
Nieuwsklanken Cobi Haverkamp er op werd gewezen dat ik als voorzitter een bijdrage voor
Nieuwsklanken moest schrijven. Ik heb dat toen 15 jaar lang gedaan en later na een
onderbreking van 5 jaar nog eens 10 jaar. Ik ben nu wel uitgeschreven op dat punt. Een
historisch overzicht daarvan zal ik u daarom besparen. Wat mij persoonlijk het meest van het
schrijven van deze artikelen is bijgebleven is dat de maanden zo vlug verlopen. Je bent nog
niet klaar of de maand is al weer om en moet er al weer wat geschreven worden. Ik ben
benieuwd hoe ik nu het verloop van de maanden zal ervaren.
Afscheid nemen van iets wat je altijd met heel veel plezier hebt gedaan is niet altijd
gemakkelijk. Het afscheid op de ledenvergadering vond ik wel een emotioneel gebeuren.
Stella Maris is een belangrijk deel van mijn leven geworden. Maar het voelt nu ook goed dat
de verantwoordelijkheid voor het koor niet meer op mijn schouder drukt. Wel vind ik het
jammer dat voor de voorzittersfunctie nog niemand anders is gevonden.
Ik hoop nog vele jaren bij het koor te mogen zingen want daarvoor ben ik destijds lid
geworden.
Jan Tulner
Beste allemaal,
Toen afgelopen vrijdag Beatrix en Wil de kratten ordners, mappen en digitale gegevensdragers het huis uit droegen, drong het echt tot me door!
Ik kan de bestuurstaken overdragen, het is echt voorbij. Extra tijd voor mezelf, niet dat dat
moeilijk is om in te vullen maar toch. Na 11 jaren verantwoordelijkheid gaat iemand anders
het doen, ik moet loslaten, niet mee bemoeien.... nou graag, hoor.
Ik heb heel leuke projecten mogen doen. De hoogtepunten: het aanvragen van een “lintje”
voor Jan, het maken van het jubileumboek voor Henk en het opzetten van de catering voor
de generale repetitie.
Als ik op de valreep nog iets van jullie, medekoorleden, mag vragen dan zou dat zijn: als we
klaar staan om te gaan optreden, respecteer dan de concentratie van iedereen en vooral van
de bestuursleden. Ze hebben het de voorafgaande dagen al druk genoeg gehad en
veranderingen op het allerlaatste moment zijn absoluut niet mogelijk.
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Voor het in mij gestelde vertrouwen dank ik jullie hartelijk en nu ga ik wat anders doen. Ik ga
vaker repareren in het Repair Café en koken voor mijn vrienden bij Triade. Maar ik blijf
natuurlijk graag zingen.
Mieke Rovers
Helpende handen
Willen de volgende heren helpen met het klaarzetten van de stoelen? Als je niet kunt, graag
zelf voor vervanging zorgen.
13 mei Chris van Oeveren
20 mei Floris Takkenberg
27 mei Bram Smit

3 juni
10 juni
17 juni
24 juni

Reint van Veen
Piet Veldman
Hans de Boer
Jaap Bijzet

Wij feliciteren in mei en juni
1 mei
2 mei
4 mei
8 mei
11 mei
30 mei

Berry van Elst
Ton Schilpzand
Baukje Molenberg
Magda Bijlsma-Appels
Lineke Lucas-van Leeuwen
Carla Veltkamp-van Donselaar

9 juni
11 juni
16 juni
16 juni
28 juni

Willy Pit-Krist
Inez Harmsen
Nelly van Oeveren -Potappel
Reint van Veen
Tineke van der Veen-Haga

Bas
Bas
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Sopraan
Tenor
Sopraan

Belangrijke data
Dinsdag 2 juni
Woensdag 3 juni
Zaterdag 20 juni
Zaterdag 27 juni
Woensdag 1 juli
Vrijdag 3 juli
Zaterdag 4 juli
Woensdag 19 augustus
Zaterdag 31 oktober
Donderdag 19 november
Zaterdag 21 november

Vergadering bestuur
18.00 uur: collecte Prins Bernhard Cultuurfonds
Repetitie met orkest voor FlevoProms, gymzalen ISG Arcus
Repetitie met orkest voor FlevoProms, gymzalen ISG Arcus
Laatste repetitie seizoen 2014-2015
19.00 uur: generale repetitie FlevoProms in Aviodrome
FlevoProms in Aviodrome
eerste repetitie na de vakantie
Studiedag en open repetitie
Generale repetitie Hohe Messe in het Anker
Concert Hohe Messe in Agora
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