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Van het bestuur
Nog even en dan zit het seizoen 2016-2017 erop. Een seizoen waarin we twee prachtige
werken van Mozart hebben mogen uitvoeren en daarna zijn we begonnen met het instuderen
van de Paulus van Mendelssohn. Op dit moment zijn alle delen ingestudeerd en dat is een
fijn gevoel. De komende weken, en na de vakantie, zetten we de puntjes op de i. Dat is nog
een hele uitdaging.
De afgelopen periode is het bestuur al druk bezig geweest met de organisatie rondom de
Paulus waaronder de voorbereidingen voor het drukwerk van het affiche en de flyer. Begin
juli hopen wij de flyers en de affiches uit te kunnen delen zodat deze voordat de
zomerperiode ingaat in de stad een plek kunnen krijgen.
Veel aandacht is de afgelopen tijd ook al besteed aan het contracteren van de solisten voor
de concerten die we tot en met eind 2019 uitvoeren. Binnen het bestuur zorgt Jos
Cornelissen hiervoor, in nauw overleg met de overige bestuursleden en de dirigent.
Wij zijn blij te kunnen melden dat de solisten voor al deze concerten intussen vastgelegd zijn.
Verderop in deze Nieuwsklanken kunt u lezen wie er gecontracteerd zijn. Wij zien er naar uit
om de concerten met hen uit te mogen voeren.
Wij vragen uw speciale aandacht voor de dataplanning in deze Nieuwsklanken. De generale
repetities rondom de concerten tot en met 2019 zijn ook vastgelegd. Noteer voor zover
mogelijk deze data alvast.
De vakantieperiode breekt nu bijna aan. Sommigen zijn al weg geweest en anderen gaan
nog. We zijn blij dat, ondanks (of dankzij?) de soms tropische temperaturen de repetities
trouw worden bezocht, want we blijken de repetitietijd hard nodig te hebben. We hopen dat u
in de vakantieweken ook nog af en toe bezig bent met de Paulus zodat we in september –
met dan nog maar kort te gaan voor het concert – de draad meteen weer goed kunnen
oppakken.
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Mocht u tijdens de vakantieweken een bestuurslid nodig hebben dan kunt u contact
opnemen met Tineke van der Veen of Floris Takkenberg.
Voor nu: nog drie repetities te gaan en daarna zes weken vakantie. Geniet ervan!
Wij hopen iedereen weer in goede gezondheid terug te zien op woensdag 6 september.
Het bestuur
Een blik vooruit ……………………………………
Rond ons vorige concert, in november 2016, zijn ook de voorbereidingen begonnen voor
onze concerten tot en met 2019 (het jaar waarin Stella Maris 50 jaar bestaat). In goed
overleg met alle direct betrokkenen zijn wij daarin inmiddels geslaagd. Wij zijn blij om in deze
Nieuwsklanken definitief te kunnen melden hoe het programma er voor de komende jaren
uitziet en wie hieraan meewerken.
Seizoen 2017 - 2018:
Repertoire: F. Mendelssohn-Bartholdy : Paulus
Concert op zaterdag 14 oktober 2017
Generale repetitie op donderdag 12 oktober 2017 (vanaf 19.30 uur)
Medewerkenden: Maartje Rammeloo sopraan; Ellen Smit alt; Jan-Willem Schaafsma tenor;
Frans Fiselier bas-bariton en Het Nederlands Begeleidingsorkest.
Seizoen 2018 - 2019:
Repertoire: F. Mendelssohn-Bartholdy: Psalm 95 – 115;
F. Schubert: Mis nr. 6 Es-Dur D 950
Concert op zaterdag 13 oktober 2018
Generale repetitie op donderdag 11 oktober 2018 (vanaf 19.30 uur)
Medewerkenden: Vocaal Kwartet Quink: Marjon Strijk sopraan; Elsbeth Gerritsen alt;
Harry van Berne tenor; Kees-Jan de Koning bas-bariton en Het Nederlands
Begeleidingsorkest.
Seizoen 2019 – 2020: Concert 1:
Repertoire: J.S. Bach: Johannes Passion
Concert op (Palm)zondagmiddag 14 april 2019 (aanvang 14.00 uur)
Generale repetitie op zaterdag 13 april (‘s middags).
Medewerkenden: Robbert Overpelt evangelist; Bert van de Wetering Christus; Lauren
Armishaw sopraan; Mirjam Schreur alt; Gerben Houba tenor; Robbert Muuse bas-bariton en
Het Nederlands Begeleidingsorkest.
Seizoen 2019 – 2020: Concert 2:
Repertoire: J. Haydn: Die Jahreszeiten
Concert op zaterdag 16 november 2019.
Generale repetitie op donderdag 14 november 2019 (vanaf 19.30 uur)
Medewerkenden: Margreet Rietveld sopraan; Leon van Liere tenor; Frans Fiselier basbariton en Het Nederlands Begeleidingsorkest.
Onder de inspirerende leiding van Henk Trommel, met ondersteuning van Jan Kreuter op de
piano en met behulp van het digitale oefenprogramma van Klaas Lamminga, gaan wij aan de
slag met deze mooie werken.
Zo groeien wij richting ons 50-jarig bestaan in 2019 in de hoop dat wijzelf en iedereen die
deze concerten zal bezoeken kan zeggen: “Stella Maris leeft als nooit tevoren!”.
Jos Cornelissen
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Bestuursmededelingen
We kregen een kaart van Thea Tadema met de volgende tekst:
Beste zangers en zangeressen, dirigent Henk en pianist Jan,
Met heel veel plezier heb ik jaren gezongen in Stella Maris. Samen met Theo op
woensdagavond naar Lelystad, om mooie stukken in te studeren en uit te voeren. Vanwege
mijn gezondheid heb ik nu besloten te stoppen met Stella Maris, maar niet met zingen!
Bij het Cantatekoor in Almere, lekker dichtbij, heb ik meegedaan met de Elias en gaan we nu
weer wat nieuws instuderen. Ik wens jullie allen veel zangplezier en natuurlijk kom ik naar de
uitvoeringen luisteren. Hartelijke groet, Thea.
Vrijkaarten bij het Mozartconcert
Op de algemene ledenvergadering kwam ook een vraag, waarom er zoveel vrijkaarten
weggegeven zijn. Hierbij een uitleg daarover.
Dit jaar waren er meer dan vorige jaren en dat kwam o.a. doordat er zieken en partners bij
waren die een vrijkaartje kregen.
Bij elk concert gaan er 10 kaarten naar het IDO, dat tikt aan. Dat doen we al jaren en ze zijn
heel gewild. Ze worden verdeeld onder de mensen die in de Open Haven komen en in het
inloophuis in de Waterwijk. Wij hebben daar verder geen kijk meer op.
Burgemeester en Wethouder ontvangen 2 stuks. Henk Trommel 2 en Jan Kreuter ook. De
Pijler krijgt 2 (van hen ontvangen we gratis servies e.d. voor de maaltijd die we aanbieden
aan orkest en solisten) en het orkest heeft deze keer 3 kaarten gevraagd. Het impresariaat
van de solisten heeft 1 kaart gekregen evenals de journalist van de Flevopost.
Leden van de Club van 100 kunnen 1 kaart retour krijgen en vier leden hebben hier gebruik
van gemaakt.
Deze keer hebben we 3 kaarten voor zieke leden gebruikt en hebben we 1 kaart gegeven
aan de man van Lineke Lucas.
Wat al uitgelegd is op de ledenvergadering: wij zijn niet 25 euro kwijt per kaartje maar
ongeveer 3 à 4 euro. (De kosten voor de garderobe en het drankje in de pauze).
We hopen jullie hiermee van dienst te zijn geweest. Zijn er nog vragen stel ze dan gerust.
Met een vriendelijke groet,
Tineke van der Veen-Haga.
Amateurkunstprijs Lelystad 2017-2018
Wij hebben ons aangemeld om mee te dingen naar deze kunstprijs onder de noemer
koorzang. Ons concert van de Paulus zal worden bezocht door twee juryleden, waaronder
Marion Boshuizen, o.a. bekend van het Apollo Ensemble en de CantorijLelystad.

Anjeractie
De collecteweek van het Anjersfonds ligt al weer een aantal
weken achter ons.
De opbrengst voor onze vereniging is geworden € 472,89. Alle
lopers: hartelijk dank voor jullie inzet in deze week.

Cursusavonden over de Paulus
Op de donderdagen 21 september en 5 oktober worden in de Ark in Dronten twee (gratis)
cursusavonden gegeven over de Paulus.
Ook de leden van Stella Maris zijn hierbij van harte welkom.
Zie voor meer informatie de email hierover, die verstuurd is op 13 juni.
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Nieuw inloopkoor in de Ontmoetingskerk aan de Schor te Lelystad
Nieuw in Lelystad is inloopkoor Zingen In Lelystad. Bedoeling van Zingen In Lelystad is een
laagdrempelig zangmoment te creëren waarin zangplezier voorop staat. Geen koor in de
traditionele zin van het woord, maar een koor van zangers die met elkaar een keer per
maand wereldmuziek, canons, traditionals en een enkel popnummer ten gehore brengen.
Soms eenstemmig, soms meerstemmig, begeleid door pianomuziek. Van dit koor kun je
geen lid worden. Iedereen is vrij om te komen, maar niemand is verplicht tot iets.
Data op de zaterdagmiddagen: 9 september, 14 oktober en 9 december 2017.
Voor meer info: ‘Zingen in Lelystad’, Petra Overeem, Tel. 06-16335789

Het werven van nieuwe leden
Hester Martendorp vormt sinds onze laatste ALV met een aantal anderen een werkgroepje
dat zich bezint op mogelijkheden om nieuwe leden te werven voor ons koor.
De volgende voorstellen zijn tot nu toe naar voren gebracht:
Meteen na ons concert een goed aangekondigde, speciaal hierop aangepaste en
‘feestelijke’ repetitie inplannen voor potentiele nieuwe leden. Dit voorstel is al
overgenomen en verwerkt in de tekst van de flyer. Later zal hierop ook de aandacht
gevestigd worden in het programmaboekje.
Contacten opbouwen met zangdocenten van de Kubus en Stella Maris onder de
aandacht (laten) brengen bij leerlingen die daar nu al zanglessen volgen. Omgekeerd
kan de Kubus misschien ook voor onze individuele koorleden iets te bieden hebben
(lessen of projecten).
Onze website vernieuwen waardoor we professioneler overkomen en aantrekkelijker zijn,
ook voor een wat jongere generatie.
Scholen / muziekdocenten benaderen.
We zouden de mogelijkheid kunnen bespreken met muziekdocenten om projecten te
organiseren rond onze concerten. De leerlingen die daar interesse voor hebben, kunnen
zich dan verdiepen in de componist en het stuk en een aantal repetities bijwonen richting
het concert, waarmee ze studiepunten zouden kunnen verdienen.
Dat levert Stella Maris op de korte termijn geen nieuwe leden op, maar dat biedt wel de
kans om de jeugd al vroeg met ons kennis te laten maken en wie weet komen de ouders
wel naar het concert.
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Bericht 1 van de Jubileum commissie
Onze commissie bestaat uit Magda Bijlsma, Berry van Elst, Riet van de Honing en Mieke
Rovers.
Afgelopen maandag zaten we voor de eerste keer bij elkaar en daar bleek dat we allemaal
verschillende bekenden/familieleden hebben die ons van pas kunnen komen op onze
zoektocht. Onze ideeën lagen niet heel ver uit elkaar zodat onze brainstormsessie niet al te
veel problemen opleverde. Dus hebben we de verschillende zoektochten onder elkaar
verdeeld met de belofte elkaar over drie weken weer te treffen.
Intussen gaat het net als bij een kabinetsformatie: we zijn ons aan het oriënteren en houden
meerdere opties open. Ondertussen houden we nog alles geheim.
Nieuwe website voor Stella Maris
Tien jaar geleden leerde ik mijn oudste zoon hoe hij een website kon bouwen op basis van
HTML. Met wat puzzelwerk kregen we zijn website op het internet. Sindsdien is er heel veel
veranderd. Behalve dat de kennis van zoonlief de mijne nu verre te boven gaat, bouw je
tegenwoordig geen website meer door alles zelf te programmeren, maar maak je gebruik van
een inhoudsbeheersysteem, zoals Wordpress. Dit betekende dat ik even flink aan de studie
moest nadat ik op de ledenvergadering van 1 april aanbood om de website van Stella Maris
onder handen te nemen. Gelukkig meldden Hester, Jenny, Sjoerdien en Ineke zich aan om
mee te denken over de inhoud en de lay-out van de website. Ondertussen heeft Floris een
nieuwe structuur opgezet en nu moeten we een keuze gaan maken met welke lay-out we
verder willen. Zodra we het hierover eens zijn kunnen we aan de slag. Ik kan dan starten met
het bouwen van de website, de anderen met aanleveren van inhoud, foto’s en
geluidsfragmenten. We gaan ons best doen om het komende seizoen te starten met een
nieuwe website.
Beatrix van Santbrink
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Helpende handen in
Willen de volgende heren om 19.30 uur helpen met het klaarzetten van de stoelen?
Als je niet kunt, graag zelf voor vervanging zorgen.

5 juli
12 juli
19 juli

Juli 2017
Bram Smit
Reint van Veen
Piet Veldman

Oktober 2017
4 oktober
Harry de Graaff
11 oktober
Klaas Lamminga
18 oktober
Ron Eussen

September 2017
6 september Hans de Boer
13 september Jaap Bijzet
20 september Berry van Elst
27 september Jan Poortinga

Belangrijke data: noteert u deze in uw agenda
Woensdag 5 juli
Vrijdag 7 juli
Woensdag 19 juli
Woensdag 6 september
Zaterdag 16 september en zondag 17
september
Zaterdag 30 september

Bestuursvergadering
Beleidsvergadering: bestuur en dirigent
Laatste repetitie voor de zomervakantie
Eerste repetitie na de zomervakantie
LelySTART: flyeren voor concert
Studiezaterdag met ter afsluiting de Open
Repetitie in Het Anker
Generale repetitie Paulus in Het Anker
Uitvoering Paulus van Mendelssohn in Agora
Feestelijke repetitie voor nieuwe leden.
Generale repetitie in Het Anker
Concert met o.a. een mis van Schubert in
Agora
Middag: generale repetitie in Het Anker.
Johannes Passion van J.S. Bach

Donderdag 12 oktober 2017
Zaterdag 14 oktober 2017
Woensdag 18 oktober 2017
Donderdag 11 oktober 2018
Zaterdag 13 oktober 2018
Zaterdag 13 april 2019
Zondag 14 april 2019: (Palmzondag)
Matinee-uitvoering: 14.00 uur
Donderdag 14 november 2019
Zaterdag 16 november 2019

Generale repetitie in Het Anker
Die Jahreszeiten van Haydn
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Wij feliciteren in juli en augustus:
4 juli

Wieneke Terberg-Oldhoff

Sopraan

10 juli

Martha van der Stoep

Alt

13 juli

Joop Rijsmus

Tenor

14 juli

Paul van Noort

Bas

22 jul

Wil van Doorn-Bosker

Alt

22 juli

Ineke Vuuregge-Boone

Sopraan

25 juli

Jaap Bijzet

Bas

29 juli

Jan Poortinga

Bas

3 augustus

José Werner-van Eden

Alt

8 augustus

Liesbet Hendriksen-Willekens

Alt

12 augustus Bram Smit

Tenor

18 augustus Harry de Graaff

Bas

22 augustus Jos Cornelissen

Tenor

26 augustus Dicky van Doodewaard

Sopraan

31 augustus Atie Veldman-Struik

Alt

Wij feliciteren in september en oktober:
8 september Chris van Oeveren

Tenor

9 september Nico de Jong

Tenor

9 september Alicja Marciniak

Alt

15 september Wilma van Loo-Olsman

Alt

20 september Klaas Lamminga

Bas

28 september Jan Tulner

Tenor

30 september Gerda Jonker-Kooij

Sopraan

9 oktober

Hester Martendorp-Dekker

Sopraan

10 oktober

Piet Veldman

Bas

12 oktober

Anke van den Haspel-van Rheenen

Alt
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Tips uit Vocaal
In het nummer van juni / juli 2017 van het KCZB Magazine “Vocaal” kwamen we de volgende
interessante tips over concerten en concertreizen tegen.
I.C. Productions:
Zingen in Barcelona. Wereken van Dvorák, Jenkins, Mozart, Rutter, Vivaldi, Schubert
en Webber. Meer informatie: I.C. Productions. Postbus 655, 5000 AR Tilburg; tel. 013
– 5363921. www.koorprojecten.org
John Rutter weekend in Delft:
7 en 8 oktober organiseert Koorschool Delft twee dagen met de beroemde Engelse
componist.Op zaterdagochtend kan iedereen die graag met de maestro zelf wil
zingen deelnemen aan een workshop. ‘s Middags is er een koorrepetitie met
vergevorderde zangers voor het Requiem dat op zondagmiddag wordt uitgevoerd.
Voor informatie: kijk op www.koorschooldelft.nl/volwassen
Bach2Ways, concerten en fotowedstrijd rondom Bach: diverse concerten door
Johannette Zomer, Bart Schneemann en het Tulipa Consort met werken van Bach,
maar ook van een nieuwe generatie componisten die gevraagd zijn hun
hedendaagse kijk op Bach te geven. Première is op 17 september in de Grote Kerk
te Naarden. Voor informatie: www.bach2ways.nl
150 Psalms: Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan voert het Nederlands
Kamerkoor dit project uit op 1 en 2 september. In twee dagen klinken twaalf
concerten door het Nederlands Kamerkoor, The Tallis Scholars, The Choir of Trinity
Wall Street en Det Norske Solistkor. Naast psalmen van Josquin tot Schumann
schrijven hedendaagse componisten muziek voor een van de 150 psalmen . Het
project vindt plaats tijdens en in nauwe samenwerking met het Festival Oude Muziek
in Utrecht. Informatie: www.150psalms.nl
Jerusalem Passion: op 21 oktober in de Laurenskerk te Rotterdam en op 28 oktober
in het Zuidstrandtheater in Den Haag. Informatie: www.jerusalempassion.nl
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