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Beste muziekvrienden,
De extra activiteiten die samenhangen met het 100-jarig jubileum van ons koor zijn reden voor al weer een
nieuwsbrief.
Expositie ‘100 jaar Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn’
Allereerst willen we u opmerkzaam maken op de expositie over de geschiedenis van ons koor die
georganiseerd wordt samen met de Historische Vereniging van Alphen aan den Rijn. De expositie zal op 2
maart in het bijzijn van koorleden en andere genodigden officieel worden geopend door de heer M. Paats,
oud-burgemeester van Alphen en oud-lid van ons koor.
De tentoonstelling is daarna voor belangstellenden te bekijken tot en met eind juli 2016. We willen ook u
van harte uitnodigen deze expositie te bezoeken.
De expositie over ‘100 jaar Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn’ is in gebouw “De Vergulde Wagen” aan de
Van Boetzelaerstraat 48 te Alphen aan den Rijn. Openingstijden: iedere woensdag van 14.00 – 16.00 uur en
zaterdag van 11.00 – 16.00 uur. Entree gratis.
Workshop Stemvorming
Eén van de extra jubileumactiviteiten was de workshop Stemvorming op 6
februari in de Goede Herder Kerk. Een dag lang werkten de koorleden aan de
koorklank onder leiding van zangpedagoge Esther Putter. Het accent lag
vooral op de bewustwording van de wondere wereld van de eigen stem. De
nauwe verbinding tussen stem en oren is in het zingen cruciaal en ook de
fysieke waarneming van de klank is volgens Putter een belangrijk aspect.
Uitreiking Applaus Sculptuur
Na afloop van de workshop overhandigde de heer Bas Oosthoek, bestuurssecretaris van de Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB), aan het
jubilerende koor de Applaus Sculptuur. Deze 27 cm hoge verbronsde
sculptuur van kunstenares Corry Ammerlaan wordt door de bond uitgereikt
aan koren die hun honderdjarig jubileum vieren, als dank voor geleverde
inspanning. ‘Zoiets gebeurt
niet vaak. Als je die mijlpaal
bereikt, ben je een instituut. Dan bestá je!’, zei de heer
Oosthoek. ‘Zo’n koor voelt zich dan ook niet oud, maar
heeft des te meer energie om door te gaan.’ Hij lichtte dat
toe: ‘Van zingen krijg je energie. Na een koorrepetitie kom
je frisser weer thuis. Dat is zo leuk aan zingen.’ Aan het
eind van zijn feestelijke toespraak uitte hij zijn zorg over de
toekomst, omdat ‘aan de basis’ zo weinig meer gezongen
wordt. Hij is daarom blij met de vijftig miljoen euro die
minister van Onderwijs Jet Bussemaker en theaterproducent Joop van den Ende gezamenlijk beschikbaar

gesteld hebben voor de verbetering van het muziekonderwijs op Nederlandse basisscholen. De KCZB is nu
bezig met het ontwikkelen een lesmethode voor muziekonderricht.
Toen voorzitter Leen Plug de fraaie sculptuur in ontvangst genomen had, droeg hij deze op aan al die vorige
besturen die erin geslaagd zijn het koor niet alleen honderd jaar te laten voortbestaan, maar ook het
zangniveau hoog te houden. Wat teleurgesteld over het gemeentelijke subsidiebeleid voor cultuur, toonde hij
zich zichtbaar blij met deze blijk van waardering van de Zangersbond. Zijn uitspraak ‘Oratoriumkoor
Alphen aan den Rijn is een monument dat goede monumentenzorg verdient’ ontlokte aan de aanwezigen een
spontaan applaus. Plug doelde daarbij niet alleen op subsidie en sponsoring, maar ook op het blijven werken
aan kwaliteit. ‘Deze workshop was daar een goed voorbeeld van.’
Twee markante koorleden
De precieze jubileumdatum was 8 februari.
Toen hadden we een gewone repetitie
(hoewel onze dirigent Patrick Pranger daar
altijd iets bijzonders van weet te maken) Aan
het begin van avond vroeg Saskia Hennings
(lid van bestuur en eeuwfeestcommissie)
Leni Romeijn en Emmy Kal naar voren om
hen een feestelijke decoratie op te spelden.
Leni is al koorlid vanaf 1962 (Zij koos voor
Alphen als woon plaats omdat ze van haar
tante gehoord had dat daar zo’n goed koor
was) en Emmy kwam in 1966 bij het koor.
Beiden hebben intussen voor het koor heel
wat verdiensten opgebouwd!
Leni

Emmy

Media-aandacht
Rond 8 februari heeft het koor de nodige aandacht gehad. Er waren artikelen over het jubileum van het koor
in het magazine van de KCZB ‘Vocaal’, het Leidsch Dagblad, het Witte Weekblad, het Alphens Nieuwsblad
en enkele digitale kranten. Voorzitter Leen Plug gaf op 2 februari een interview in een radio-uitzending van
Studio Alphen. U kunt dat interview terugluisteren op onze website: http://oratoriumkooralphen.nl/nieuws/
Op onze intussen verder ontwikkelde website is overigens steeds meer informatie te vinden
Lezing over de ‘Elias’
Over enige tijd kunt u een flyer verwachten over de concertante lezing over de ‘Elias’ op 26 april. De lezing
wordt gehouden door ons koorlid Sophia Van der Wilt, met medewerking van het koor o.l.v. Patrick Pranger
en onze pianiste Jelena Popovic.
Met vriendelijke groet, namens Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn,
Hans Mondeel (lid commissie PReS)
Foto’s: Helma de Jong (bij ‘Uitreiking Applaussculptuur’) en Guus Domna (bij ‘Twee markante koorleden’)
Website: http://oratoriumkooralphen.nl/
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Contact PReS: Niek Brokamp. T: 0172-444189; E: penningmeester@oratoriumkooralphen.nl
Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen.

