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Nieuwsbrief maart 2019  
 

Aan donateurs, oud-leden en andere belangstellenden                       
 

Beste muziekvrienden,    
 

“Oratorium Vereniging excelleert” 
Zo luidde de kop boven de 
lovende recensie van Roelf 
Scholma in het Witte Weekblad 
van 28 november jl. Scholma 
vervolgt met “Wie op 23 november 

in de Bonifatiuskerk een plaats had 

weten te bemachtigen, was getuige 

van een excellente uitvoering van 

werken van Benjamin Britten, Gustav 

Holst en Gerald Finzi door de 

Alphense Oratorium Vereniging. Een 

uitvoering van hoog muzikaal niveau, 

met medewerking van Vrouwenkoor 

Colorique, drie jongenssopranen van 

het Haags Matrozenkoor, organist 

Simon Stelling, de pianisten Laura 

Bos en Jelena Popovic het 

Nederlands Begeleidingsorkest en de 

uit Engeland ingevlogen tenor Guy 

Cutting.” (foto: Wim Hoek) 
Het koor kijkt met veel genoegen 
terug op het Nicolaasconcert. Het enige minpuntje was het ietwat tegenvallende bezoekersaantal.  
 

APK voor de stem 
Op 8 december jl. hebben dirigent Patrick Pranger en zijn collega Maria den Hertog alle koorleden aan een 
stemtest onderworpen. Er werd getoetst op vijf onderdelen: stemkwaliteit, houding, adem, intonatie en 
vibrato. In zijn conclusie vermeldt Patrick: “Maria en ik zijn erg positief over jullie inzet en over de 
kwaliteiten die er in dit koor zijn.” Verder concludeert hij “Leeftijd is geen issue, alleen inzet en kwaliteit!” 

 
Nieuwe repetitieruimte 
Sinds 1 januari 2019 maakt Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn als zelfstandige organisatie deel uit van de 
Nieuwe Muziekschool. Zowel koor als Muziekschool hopen voordeel uit deze samenwerking te halen. De 
wekelijkse koorrepetitie vindt plaats in de Concertzaal op de eerste verdieping van het Muziekschool-
gebouw aan het Burgemeester Visserpark. Secretaris Ida heeft een rooster opgesteld voor de vrijwillige 
koorleden die de stoelen gereed zetten en na de repetitie weer opruimen, en voor de schenkers van koffie 
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en thee tijdens de pauze. De kennismaking met de nieuwe repetitieruimte (met een prachtige vleugel) is 
positief. Een minpunt is de marmeren trap waar voorzichtigheid geboden is bij het afdalen. Door een 
optische vertekening hebben enkele koorleden de laatste trede gemist.  

 
Bestuurswisseling 
Tijdens de afgelopen Algemene 
Ledenvergadering zijn penningmeester 
Niek Brokamp en algemeen bestuurslid 
Saskia Hennings afgetreden. De nieuw 
gekozen bestuursleden zijn Ietje 
Toussaint, die de financiën onder haar 
hoede neemt en Marian Hendrickx die de 
PR-commissie zal aanvoeren. Verder is 
het voorlopige secretariaat van Ida 
Pieters omgezet in een definitieve 
benoeming. Op de foto v.l.n.r. Ietje 
Toussaint (penningmeester), Marlies 
Rombouts (voorzitter), Marian Hendrickx 
(algemeen lid), Ida Pieters (secretaris) en 
Ali Lely (algemeen lid). (foto: Helma de Jong) 

 
Nieuwe dirigent 
In januari kondigde Patrick Pranger zijn vertrek aan als dirigent. Het Requiem van Mozart is zijn laatste 
grote klus. Het koor kijkt terug op een periode van vijf jaren van een goede samenwerking. Onder de 
leiding van Patrick heeft Oratoriumkoor een groei doorgemaakt, zowel in omvang als in niveau. Daarvoor 
zijn we hem zeer dankbaar. De sollicitatieprocedure voor een opvolger is in gang gezet. Wordt vervolgd. 

 
Requiem van Mozart 
Op 4 mei, aanvang 20.45, uur geeft Oratoriumkoor Alphen onder leiding van Patrick Pranger een 
Herdenkingsconcert in de Adventskerk. Dit jaar is gekozen voor het Requiem in d-moll van W.A. Mozart. De 
uitvoering is bijzonder omdat het instrumentele deel is gearrangeerd door C.Czerny, voor vierhandig piano. 
Deze versie wordt zelden uitgevoerd.  
 
Met vriendelijke groet, namens Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn, 
Niek Brokamp  
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