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Optreden in 't Paard

Optredens 2017
14 februari

WZC Bosch & Duin

9 april

Haags Korenfestijn, in ‘t Paard

4 mei

Herdenking bij Internationaal
Homomonument Den Haag, samen met
Vox Rosa

13 mei

Balk festival West Noordwijk

27 juni

WZC Lozerhof

24 september

Korenfestival Zuiderpark

29 oktober

Halloweenoptreden bij Middin

21 november

WZC Swaenehove

17 december

Kerstoptredens in de tramtunnel en op de
Kerstmarkt samen met Vox Rosa

Heksenketel en ….. choreografie
Met onze deelname aan het Balkfestival op komst
zijn we gestart om meer met de opstellingen en de
bewegingen te doen. Daarvoor hebben we 2
zondagen kunnen repeteren in het wijkcentrum
Mariahoeve. Eerst nog met begeleiding van een
choreojuf en eigenlijk bleek dat we dit met een
aantal dames van het koor ook heel goed zelf
konden bedenken! In goed overleg en aanvulling
met attributen hebben we nu voor een aantal
nummers een opstelling en bewegingen die
passend zijn voor het hele koor. Dit dankzij de
inzet van Machteld, Ellen, Maud, Karin en
Jeannette.

Haags Korenfestijn
Zondag 9 april was een warme, zonovergoten dag. Waar anderen genoten
van een terrasje kwamen wij voor het Haags Korenfestijn naar de
poptempel van Den Haag, ’t Paard (van Troje). Dat dan weer wel! Na door
Rosalia te zijn opgemaakt, dankjewel Rosalia, waren we klaar om op te
treden. Wel spannend want nu konden we voor het eerst voor publiek
laten zien wat we aan choreo hadden ingestudeerd. De aanwezigen in de
zaal waren enthousiast en er werd ook goed gereageerd op onze choreo.
Geen betere feedback dan de complimenten van collega-koorleden te
krijgen.

Balkfestival
Het volgende, bijzondere, optreden was op 13 mei in Noordwijk, op het Balkfestival. Bijzonder omdat ons
optreden daar gejureerd zou worden. Best wel spannend als je weet dat je van professionals feedback gaat
krijgen. Zowel tijdens het ochtendoptreden als tijdens het middagoptreden zaten er drie mensen achter een
tafel naar ons te kijken en aantekeningen te maken. We waren het eerste koor in de grote zaal, dat was een
moeilijke start. ‘s Middags stonden we in een wat knussere zaal waar er veel meer contact met het publiek
mogelijk was. Tussen de optredens door was er gelegenheid om naar andere koren te kijken en werd er gezellig
geluncht in één van de strandtenten. Aan het einde van de dag kregen we de (handgeschreven) juryrapporten
mee, die door Machteld
nog diezelfde avond
werden ‘vertaald’ naar
leesbare
teksten.
Dankjewel Machteld!
De jurybeoordelingen
waren
heel
uiteenlopend,
maar
zeker opbouwend en
waardevol, daar kunnen
we mee aan de slag!

Pianiste
Onze Luba had voor de zomervakantie goed nieuws over haar carrière, ze is geselecteerd voor een tweejarige
Master opleiding tot operapianist aan de National Opera Akademie gaat volgen. Dat betekende dat we op zoek
moesten naar een nieuwe pianist(e) om ons op de dinsdagavonden en de komende optredens te begeleiden.
Na een test repetitie hebben we gekozen voor Alessandra di Gennaro. Zij studeert piano aan het
conservatorium en komt uit Italië.

Haags Korenfestival Zuiderpark theater
Ook zondag 24 september was een warme, zonovergoten dag maar nu stonden we op het toneel van het
Zuiderparktheater, buiten dus! Omdat we als eerste koor optraden op het Haags Korenfestival was de
soundcheck voor ons en dat was fijn omdat we daarom goed konden oefenen met de opstelling en de ruimte
op het toneel. Boudewijn (van Edda) maakte filmopnamen, dankjewel Boudewijn, en daarom kunnen we nu ook
op die manier terugkijken op een fijn optreden. Buiten zingen zingt anders dan binnen, maar met de zon op je
toet en een klein maar enthousiast publiek was dit wel een bijzondere ervaring. Dit optreden was ook de
vuurdoop van Alessandra, die ons op piano begeleidde en dat uitstekend heeft gedaan.

Repertoire
Dit jaar zijn we druk geweest met de vele optreden en hadden we weinig tijd voor nieuwe nummers. Wel
nieuw zijn: Venus (Shocking blue) gearrangeerd door Rob en A natural woman ( Aretha Franklin) en 3 nieuwe
kerstliedjes voor de kerstuitvoering.

Personalia
Terug van weggeweest bij de alten: Ria, gelukkig goed hersteld. Bij de eerste sopranen is na de zomer een
tweede Karin gekomen. We hebben afscheid genomen van Sandra en na de kerst van Maaike.

En dit allemaal niet zonder…..
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De inzet van de bardames Jantine, Marijke en Ellen, zodat we elke dinsdagavond goed voorzien zijn van
thee, cappuccino’s en wijn.
De kledingcommissie door Jeannette en Karin, die elke keer weer uitdenken wat we gaan aantrekken
en welke accessoires er nodig zijn, aan creativiteit geen gebrek en meestal voor weinig, zien we er tiptop uit!
Onze Margreet die onze nummers op ludieke en humoristische wijze aankondigt, uiteraard passend bij
het publiek.
En diezelfde Margreet doet ook de facebookpagina en de website zodat onze activiteiten goed in beeld
worden gebracht.
En iemand die op dinsdagavond stilletjes naar boven sluipt om voor de repetitie alle bladmuziekmappen klaar te leggen voor pianist en dirigent en de standaard neerzet: Renske.
De creativiteit van de muziekcommissie, Eva, Edda en Inez, die samen met Rob nieuwe nummers
zoeken en daarbij geholpen door het hele koor met ideeën.
De regieclub die bestaat uit Machteld, Maud, Jeannette, Karin en Ellen.
De diverse fotografen, zoals Herma en Sabine, die ons er goed opzetten.
De kascommissie die elk jaar de rekeningen controleert, dit jaar waren dat Marijke en Joyce

Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet!
Kerstoptredens
Het laatste bijzondere optreden was op 17 december, op de onverwachte locatie in de tramtunnel (halte
Stadhuis) en tijdens de Royal Christmas Fair op het sfeervolle Lange Voorhout. Getooid in, al dan niet foute,
kersttruien, met mooie witte cols en met kerstmutsen op zongen we, afwisselend en samen met de mannen
van Vox Rosa, een gevarieerd aantal kerstliederen waarbij we werden begeleid op accordeon door Wilco.
Ondanks de kou was het een warm optreden om helemaal in de kerstsfeer te komen. De pet en hoge hoed
werden goed gevuld als blijk van waardering. En er waren zelfs een paar kinderen die gezellig dansten op de
maat van de muziek. Een heerlijke afsluiting van een intensief maar mooi muzikaal jaar.

Kerstdiner
Dit jaar hebben we samen kerstdiner gevierd bij Ilse thuis. Ellen en Ilse hadden het huis mooi versierd in
kerstsfeer. En.. voor iedereen een lief cadeautje op het bord gezet.
Alle koorleden hadden wat bijzonders gekookt. Er was heerlijke soep gemaakt, sterke punch, lekkere salades,
quiches, gehaktballetjes in tomatensaus, kippenpootjes en pannenkoeken. We hebben gezellig zitten smullen.
En last but not least, ook nog afscheid van Luba genomen… snik. Zij was al vele jaren onze zeer gewaardeerde
pianiste. We hebben hele fijne herinneringen aan haar. We hebben haar dan ook in het zonnetje gezet met
prachtige bloemen en een vette kadobon.

Bestuur
Het bestuur werd dit jaar gevormd door Ilse, Nanke en Inez.
Samenstelling & opmaak: Bestuur, Margreet en voor de foto’s Sabine, Inez en Herma

