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Van de voorzitter
Zo na Pasen is het weer rustig geworden in het leven van de oratoriumkoren. Velen kunnen
terug zien op één van de bijna 200 uitvoeringen van de Matthäus Passion die er in ons land
zijn uitgevoerd. Ik verbaas mij er elk jaar weer over wat er allemaal te doen is geweest over
dit meesterwerk van Bach. Je kunt de krant niet opslaan of je leest er wel wat over. En ook
op de televisie kom je het regelmatig tegen. Zelfs “De Wereld Draait Door” wijdde er een hele
uitzending aan. Veel oratoriumkoren beginnen nu aan het instuderen van iets nieuws voor
hun volgende concert. En wij, wij gaan maar rustig door om de MisaTango en de Saint
Nicolas Cantata onder de knie te krijgen. Ons wacht straks de Hohe Messe een ander
meesterwerk van Bach. En nog even en dan zijn we met drie totaal verschillende koorwerken
bezig om ons die eigen te maken.
Het geeft een goed gevoel dat de continuïteit in het bestuur van onze vereniging weer
gewaarborgd is, mede daardoor kunnen we de organisatie rond de uitvoering van deze
werken met vertrouwen tegemoet zien.
Jan Tulner

Berichten van de penningmeester
 In de algemene ledenvergadering d.d. 2 april jl. is door de leden ingestemd met de
verhoging van de contributie van € 17,50 naar € 20,00 per maand, ingaande 1 januari
2015.
De voorzitter heeft toen aangegeven dat leden voor wie deze verhoging bezwaarlijk
is, zich kunnen melden bij het bestuur. Bij deze nogmaals een herinnering hieraan.
Wordt het maandelijkse bedrag van € 20,00 voor u te hoog dan vragen wij u dit voor
1 september a.s. te melden bij een van de bestuursleden.
 De contributie van de maand mei zal rond 13 mei van uw rekening afgeschreven
worden.
Tineke van der Veen en Wilma van Loo
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Helpende handen
Willen de volgende heren om 19.30 uur helpen met het
klaarzetten van de stoelen? Als je niet kunt, graag zelf voor
vervanging zorgen.

30 april
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei

Hans de Boer
Wiebe Boskma
Berry van Elst
Jaap Bijzet
Harry de Graaff
Henk Hoogland

Wij feliciteren in mei:
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

Bas
Bas
Alt
Alt
Alt
Alt

Belangrijke data
Woensdag 14 mei
Zaterdag 8 november
Woensdag 26 november
Zaterdag 29 november
Najaar 2015

Anjercollecte
Studiedag en open repetitie
Generale repetitie in het Anker
Concert in Agora
Concert Hohe Messe van Bach in Agora

Tips uit Vocaal
In het nummer van maart/april 2014 van het KCZB Magazine “Vocaal”stonden weer een paar
interessante tips




Arpegggio muziekproductiess
Meedoen aan de scratch van de Misa Criolla. Workshopdagen in mei, juni en
september. Dirigent: Mario van Nieuwkerken, m.m.v. het professionele ensemble
Grupo Los Criollos o.l.v. Alvaro Pinto Lyon. Informatie: mailen naar info@arpeggio.nl
MCT reizen.
Diverse buitenlandse concertreizen:
reizen naar Praag, Canterbury/Londen, Brugge of Gent, Parijs.
8 t/m 12 september 2014: KCZB Korenfestival in Wenen.
Zie www.mctreizen.nl of tel. 043 – 325 84 84
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Sing along events:
Zestiende Hoofdstad Scratch: Die Schöpfung van Joseph Haydn, Concertgebouw te
Amsterdam.
Op 30 / 31 augustus zangweekend in het zuidelijkste puntje van Limburg, Haydn:
Nelsonmis, Sieben letzte Worte, Die Jahreszeiten. Uitvoering in Schin op Geul. O.l.v.
Martin van der Brugge.
Misa Criolla en Navidad Nuesta, zaterdag 22 november 2014 in de Laurenskerk
Rotterdam, m.m.v. Javier Rodriguez en zijn begeleidingsensemble.
Informatie is te vinden op www.singalongevents.nl ; tel.: 071-361 94 86 of e-mail
info@singanlongevents.nl



I.C. Productions:
20 t/m 24 juni: 5-daagse koorreis naar Praag, werken van Mendelssohn, Haydn,
Mozart en Bach.
I.C. Productions. Postbus 655, 5000 AR Tilburg; tel. 013 – 5363921.
www.koorprojecten.org
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