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Van het bestuur
Deze Nieuwsklanken verschijnt twee weken voor het concert. Wat is het altijd bijzonder om
te merken dat de noten meer en meer op zijn plek komen. Van een ieder wordt het uiterste
gevraagd bij de Hohe Messe. Langere repetities en thuisstudie – alleen of met een groep –
en wat is het dan mooi om te constateren dat de verschillende delen steeds meer vorm
krijgen.
Op het moment van dit schrijven is de studiedag net achter de rug. We hebben veel stukken
doorgezongen en wat was het goed te merken dat we echt vorderingen maakten in de
uitvoering. De belangstelling voor de open repetitie was groot en de bezoekers waren onder
de indruk. We hoorden van hen ook enthousiaste reacties op de ontvangst met koffie en
gebak. (Alle bakkers – ook namens de koorleden - nog hartelijk bedankt!).
We zien uit naar de uitvoering met het orkest en de solisten. Bij deze Nieuwsklanken zit ook
het bekende ‘draaiboek voor koorleden’ met daarin alle informatie over de generale repetitie
en het concert. Is iets onduidelijk of zijn er vragen: schroom dan niet deze te melden aan een
van de bestuursleden.
Naast de voorbereidingen voor het concert spreekt het bestuur ook over het vervolg. De
muziek voor het Mozartprogramma in 2016 is besteld en de partituren van de Cantate
Davide Penitente zijn al binnen. Op woensdag 25 november beginnen we met het
Mozartprogramma. Daarnaast zullen we op 9 april 2016 een (promotie-)concert geven in De
Lichtbron. De definitieve invulling hiervan wordt binnenkort bepaald, in overleg met de
dirigent.
Tot slot: de komende twee weken zetten we de laatste muzikale puntjes-op-de-i en eindigen
we met de tekst die achter op het t-shirt stond van koorlid Inez Harmsen: geen dag zonder
Bach!
Het bestuur
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Bestuursmededelingen
Leden
Helaas heeft Dick Durieux, vanwege gezondheidsredenen, zijn lidmaatschap moeten
beëindigen. Wij wensen hem veel sterkte. Verderop in Nieuwsklanken leest u een bijdrage
van hem.
Thea Tadema is helaas nog niet in staat om de repetities te bezoeken. We wensen haar van
harte beterschap.
Meerdere leden zingen als projectlid mee bij de Hohe Messe. Wij danken hen voor hun inzet!
De projectleden zijn:
- bij de sopranen: Gea Bussink en Carien Smit
- bij de tenoren: Henny Valstar en Cor Neuvel
- bij de bassen: Jan de Jong
- bij de alten: Alet van den Bosch.
Ook de dochter van Ienke Kolvoort, Annemieke en de vier zangers van het Bachkoor uit
Apeldoorn, Elsbeth Weert, Mies Wits, Lida Roegholt en Rob over de Linden, danken wij voor
hun bijdrage.
Andrea Bakker – sopraan – heeft gemeld dat zij na de Hohe Messe haar lidmaatschap van
Stella Maris beëindigt. Andrea woont in Almere en volgt momenteel een studie. In combinatie
met haar gezin is dat nu even genoeg. Wij danken Andrea voor haar bijdrage aan ons koor.
De repetitor
Op woensdag 18 november nemen we voorlopig ook afscheid van Jan Kreuter – onze
repetitor. Vanwege de moeilijkheidsgraad van de Hohe Messe hebben we vorig jaar
november Jan gevraagd om de gehele repetitieperiode ons te begeleiden. Naast de
pianobegeleiding heeft Jan herhaaldelijk partijen ingestudeerd met ons. Apart, in een van de
bijzalen, leerde hij ons de moeilijke noten aan. Jan: het ritme vasthoudend en (bijna) alle
noten enthousiast spelend. Wij zijn als vereniging gezegend met deze deskundige repetitor.
Zoals gezegd: op 18 november begeleidt Jan ons voor het laatst bij de Hohe Messe. In 2016
zullen wij zeker weer een beroep op hem doen ter voorbereiding op het Mozart programma.
Namens de dirigent en alle leden bedanken wij Jan voor zijn tomeloze inzet de afgelopen
maanden.
Het bestuur
Helpende handen in december:
Willen de volgende heren om 19.30 uur helpen met
het klaarzetten van de stoelen? Als je niet kunt, graag
zelf voor vervanging zorgen.

2 december 15
9 december 15
16 december 15
6 januari 16

Wij feliciteren in december:

5 december FlorisTakkenberg
30 december Ienke Kolvoort-Deul
30 december Ida Pos-Duyvis

Bas
Sopraan
Alt
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Jan Poortinga
Harry de Graaff
Klaas Lamminga
Paul van Noort

Partir c'est mourir un peu…
Afscheid nemen is een beetje sterven, plachten mijn voor-voor-ouders tegen elkaar te
zeggen. En zo heb ik ook het gedwongen afscheid van Stella Maris ervaren.
Enkele jaren geleden werd ik gelokt door een advertentie om
project-lid te worden ten behoeve van de uitvoering van de
Mattheüs-passion. Het voelde als thuiskomen, want veertig jaar
daarvoor was zingen ook mijn grote hobby. In mijn trouwen
kreeg ik andere prioriteiten, maar na mijn emeritaat heb ik de
draad weer opgepakt. En met groot genoegen!
Wat was het geweldig om het Deutsches Requiem van
Brahms, en de Elias van Mendelssohn te zingen. Ook aan de
Hohe Messe beleefde ik veel vreugde.... totdat mijn lichaam mij
in de steek liet. Vorig jaar moest ik al geruime tijd verzuimen,
vanwege twee gebroken armen, maar tot overmaat van ramp
werd er ook nog lymfeklierkanker ontdekt. Mijn conditie ging
zienderogen achteruit. Op uitdrukkelijk verzoek van mijn
oncoloog ben ik aan een redelijk zware chemokuur begonnen,
die - zoals het er nu naar uitziet- meer dan een half jaar zal duren. Dit hield in, dat ik al mijn
activiteiten met onmiddellijke ingang heb moeten neerleggen. Ook mijn bijdrage aan de
tenorpartij in Stella Maris.
Ik mis het nu al!
Ik wil graag mijn zangmaatjes bedanken, die mij af en toe hielpen om de juiste noot te
vinden, Henk Trommel, als gedreven, maar ook geduldige en genadige dirigent, en Klaas
Lamminga, die alle muziek zo prachtig gedigitaliseerd heeft, zodat ik ook thuis nog ijverig
kon oefenen.
Ik wens het koor alle goeds bij de voorbereiding van het concert eind november. Ik hoop van
harte dat ik als toeschouwer aanwezig kan zijn, maar dat blijft afhankelijk van mijn fysieke
conditie.
Met vriendelijke groet,
Dick Durieux

Nieuws van onze eigen club van 100
Fijn dat we met de jaarvergadering bloemen krijgen als waardering voor het maken en
verkopen van wenskaarten. Alleen is het jammer dat weinig leden hier gebruik van maken.
De opbrengt loopt helaas terug.
Enkele jaren geleden verkochten wij bijna het bedrag bij elkaar voor één solist, nu is het
bedrag ongeveer de helft, dus steun ons “Stella Maris” door af en toe eens een paar kaarten
te kopen.
Vanaf 18 november zijn er weer kerstkaarten te koop. Heel veel zelfgemaakte, maar ook
pakjes gewone kerstkaarten.
We hopen toch dat we aan de penningmeester in december een mooi bedrag kunnen
overmaken.
Atie Veldman
Cobi Haverkamp
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Zingen is een soort vitamine
voor je lijf
of je het samen doet of in je eentje
toonvast of vals
zingen is gezond
het is goed voor je hart, longen en
je humeur
overgenomen uit “Plus”
Stella Maris ….. en het geluidsarchief
In Nieuwsklanken van september jl. schreef ik een bijdrage over het tweede leven van ons
archief in Nieuw-Land-Erfgoed. Het stuk eindigde ongeveer als volgt:
In de bijna vijftig jaar dat Stella Maris bestaat, zijn er vele concerten gegeven.
Mooie concerten geven is immers onze voornaamste opdracht en passie.
Daarvan moeten nog vele banden, bandjes en cd-opnamen bestaan.
De archivaris van NLE raadde ons aan om de opnames van onze concerten toe te voegen
aan het papieren archief, waardoor tot in de verre toekomst de mogelijkheid blijft bestaan om
(op verzoek) opnames van Stella Maris te beluisteren. Voor geluidsdragers e.d. heeft het
Archief van Flevoland een speciale ruimte ingericht.
Het zou prachtig zijn als aan ons papieren archief ook ons geluidsarchief kan worden
toegevoegd, zodat het voor de nabije en verre toekomst bewaard blijft.
Daarom doet het bestuur een oproep aan alle koorleden met de vraag of iemand deze klus
wil/kan oppakken en alle geluidsdragers van onze concerten bijeen wil brengen.
Het is een mooie en overzichtelijke klus die op enig moment ook weer klaar is.
Bij één koorlid was dit niet aan dovemans-oren gezegd. Klaas Lamminga is bereid om deze
klus te klaren. Iedereen die opnames heeft van de concerten van Stella Maris door de loop
der jaren heen en deze beschikbaar wil stellen voor het geluidsarchief wordt verzocht dit te
melden bij Klaas.
Hij weet of de betreffende opname(s) al / niet aanwezig zijn en in overleg met hem kan
worden bepaald op welke wijze de opname(s) kunnen worden gekopieerd en overgedragen.
Als bestuur zijn wij blij en dankbaar dat Klaas Lamminga zich hiervoor wil inzetten.
Namens het bestuur,
Jos Cornelissen

Belangrijke data
Donderdag 19 november
Zaterdag 21 november
Woensdag 2 december
Woensdag 23 december
Woensdag 30 december
Woensdag 6 januari
Woensdag 6 april
Zaterdag 9 april
Donderdag 17 november
Zaterdag 19 november

Generale repetitie Hohe Messe in het Anker
Concert Hohe Messe in Agora
Bestuursvergadering
Geen repetitie
Geen repetitie
19.30 uur: nieuwjaarsontmoeting
Generale repetitie in De Lichtbron
Concert in De Lichtbron
Generale repetitie in Het Anker
Concert in het teken van Mozart in de Agora
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Tips uit Vocaal
In het nummer van september 2015 van het KCZB Magazine “Vocaal” kwamen we een paar
interessante tips over concerten en concertreizen tegen.


Jubileumconcert Utrechtse Oratorium Vereniging
op 18 november voert UOV in Tivoli Vredenburg te Utrecht voor haar 75e verjaardag
de Messiah nog een keer uit. Kaarten aan de kassa of online via
www.tivolivredenburg.nl



Nederlandse première Te Deum (H. 145) van Marc-Antoine Charpentier
Het Lelikoor en het Apollo Ensemble voeren twee prachtige sacrale werken uit van
Charpentier: de imposante Messe (H. 3) voor acht stemmen, violen en fluiten en de
première in Nederland van het Te Deum (H. 145). Dit laatste stuk is waarschijnlijk
geschreven in 1672 (het rampjaar voor Nederland, voor de Fransen het jaar van de
overwinning van Lodewijk XIV in Nederland).
Datum: zondagmiddag 15 november, Aanvang: 15.15 uur
Locatie: Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam
Entree: € 22,50 / € 17,50 (CJP, stadspas, voorverkoop)
Kaartverkoop: bij aanvang aan de kerk; reservering via reserveren.
Uitvoerenden: Het Lelikoor i.s.m. het Apollo Ensemble o.l.v. JanJoost van Elburg
Solisten: Zsuzsi Tóth & Amaryllis Dieltiens (sopraan), Charles Daniels & Kevin
Skelton (altus), Harry van Berne & Robert Buckland (tenor), Lionel Meunier & Mitchell
Sandler (bas



I.C. Productions:
27 t/m 30 december: 4-daagse koorreis naar Götttingen en Heiligenstadt,
Weihnachtsoratorium van Bach, met oefendagen in Woerden op 12 en 19 december
I.C. Productions. Postbus 655, 5000 AR Tilburg; tel. 013 – 5363921.
www.koorprojecten.org
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