NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2017
Beste koorleden,
Begin ik net een beetje te wennen aan het schrijven van “heren” in plaats van “dame en heren”
blijkt dat niet meer van deze tijd te zijn. Dus beste koorleden in plaats van beste heren. Ben ik
weer bij de tijd en kan ik ook weer meedoen. De discussie daarover past volgens mij een beetje
in de zwarte pieten discussie. Feit is wel dat zaken als deze onderhevig zijn aan sociale
ontwikkelingen in onze maatschappij. Ontwikkelingen daar hebben we allemaal mee te maken.
Zo ook als we zien naar de afgelopen bijna 25 jaar van ons koor. Van Shanty naar Bach. We
zingen het in ons “lijflied” en hebben het allemaal ervaren. De een langer dan de ander en
sommigen vanaf het begin waaronder onze dirigent. Heel bijzonder.
Het jubileumjaar staat voor de deur evenals het afscheid van onze dirigent Harm van der Meer.
Maar dat niet alleen. Er staan ook al weer verzoeken voor een optreden op de rol. In een eerder
stadium is de datum van 19 nov te Sanfirden al gecommuniceerd. Op 1 dec is het de bedoeling
dat we meewerken aan een avond waarin ds. Sifra Baayen (predikant PG EchtenerbrugOosterzee) het een en ander gaat vertellen over Russische iconen en Russische kerkmuziek. Die
avond wordt gehouden in de Laurenskerk te Echten. Verder ligt er nog een toezegging van Hylke
Speerstra op de plank en zoeken we nog een passend moment om een gezamenlijk concert te
houden met het dameskoor “’t Roer om”. Alle reden om de draad van de repetities weer op te
pakken.
Repetitiedata Kompaenenkoor, seizoen 2017 – 2018
2017
8 september
22 september
6 oktober
20 oktober
3 november
17 november
1 december Russische avond te Echten
15 december
2018
5 januari
19 januari

De repetities houden we weer op de bekende plaats en
tijdstip

2 februari
16 februari
2 maart
16 maart
23 maart
6 april
20 april
11 mei
18 mei
De volgende data komen niet in aanmerking:
Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag
Vrijdag 27 april: Koningsdag
Vrijdag 4 mei: Dodenherdenking

