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Alphen aan den Rijn, mei 2016
Beste muziekvrienden,
Richting uitvoering Elias
Met ons koor stevenen we af op wat voor ons het hoogtepunt van dit jubileumjaar is: de uitvoering van de
Elias van Mendelssohn op vrijdag 20 mei a.s. in de Adventskerk te Alphen aan den Rijn.
Om de balans tussen koor en orkest goed te krijgen hadden we eigenlijk nog iets meer zangers nodig dan het
koor, inclusief de projectzangers, telt. Maar er is de gelukkige omstandigheid dat onze dirigent vanaf het
begin van dit seizoen tweede dirigent van Toonkunstkoor Amsterdam geworden is. Dat koor heeft ook de
Elias in studie. Negen zangers, sopranen en bassen van dat koor zingen nu ook met ons mee. Ze voegen zich
gemakkelijk in ons koor omdat ze met de visie en aanpak van Patrick bekend zijn.
Expositie
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief zijn er weer een paar feestelijke momenten geweest. Op 2
maart werd door oud-koorlid en -burgemeester M. Paats de expositie 100 jaar Oratoriumkoor Alphen aan
den Rijn geopend. De expositie, die intussen veel belangstelling trekt, is nog
te zien tot eind juli 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.
Sponsor op bezoek
Op 19 april werden de koorleden verrast door het bezoek van Annie en Janine
de Knikker van onze sponsor De Knikker Keukens. Nadat ze met genoegen
het eerste deel van de repetitie hadden bijge-woond, trakteerden ze de
koorleden op iets lekkers bij de koffie. Dat werd gewaardeerd. Het geeft het
gevoel ‘jarig’ te zijn.
Lezing
Ons koorlid Sophia van der Wilt wist op 26
april het koor en een groot aantal
belangstellenden te boeien met een lezing
over de Elias. Eerst gaf ze een schets van
het leven van Mendelssohn, die ook een
verdienstelijk kunstschilder blijkt te zijn
geweest (zie afbeelding van de aquarel
hiernaast) Daarna gaf ze een toelichting op
het werk.
Hoewel we als koorleden al een jaar
intensief met dit werk bezig zijn, gingen we
door de toelichting van Sophia lijnen en
motieven horen die we nog niet eerder
hadden opgemerkt. Dat kan de uitvoering op
20 mei alleen maar ten goede komen.

Rabobank Sponsorfietstocht
Op zondag 26 juni vindt de jaarlijkse Rabobank Sponsorfietstocht plaats. U kunt met deze gezellige
fietstocht geld verdienen voor onze koorkas. Iedereen die ons koor een warm hart toedraagt kan eraan
meedoen. Dus ook de lezers van deze nieuwsbrief.
De Rabobank Sponsorfietstocht is een initiatief van Rabobank Groene Hart Noord. Mensen samenbrengen,
iets in beweging zetten en tegelijk het lokale verenigingsleven financieel ondersteunen. Dat is het idee achter
de Rabobank Sponsorfietstocht.
Voor iedereen die voor Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn 20, 40, 60 of 100 meefietst, stort de bank
respectievelijk € 3, € 6, € 9, of € 12 euro in onze koorkas.
We willen natuurlijk met zoveel mogelijk mensen meedoen. Hoe kunt u daarbij helpen? In de eerste plaats
door zelf mee te fietsen. En in de tweede plaats door anderen te mobiliseren: vrienden en vriendinnen,
ouders, kinderen, buren, opa’s en oma’s. Iedereen die voor ons koor deelneemt levert geld op, dus hoe meer
zielen hoe meer vreugd.
Het fijnst vinden we het als u zich snel aanmeldt bij Hans Mondeel. Zijn e-mailadres is:
h.mondeel@versatel.nl . Zijn telefoonnummer: 0613801060. Vermeld dan met hoeveel personen u
deelneemt en of u met een OA-groep wilt meefietsen, of liever op eigen gelegenheid aan de tocht wilt
deelnemen. Op de website van Rabobank Groene Hart Noord vindt u meer informatie. De website is te
bereiken via www.rabobank.nl/groenehartnoord.
De droom van onze dirigent
In september 2014 trad Patrick Pranger aan als dirigent. Toen hij in
de sollicitatieprocedure hoorde van het plan in 2016 het 100-jarig
jubileum te vieren met de uitvoering van de Elias van
Mendelssohn begonnen zijn ogen te glimmen. ‘Dat te mogen
dirigeren is al lang een droom van mij.’ Wat hij over zijn liefde
voor Mendelssohn en in het bijzonder de Elias te zeggen heeft,
kunt u lezen op de website van Alphens Nieuwsblad met deze link:
http://alphensnieuwsblad.nl/agenda/de-droom-van-een-dirigent-1.5986936
We zullen op 20 mei gaan horen hoe de droom van onze dirigent werkelijkheid gaat worden.
Flyer
Bij deze nieuwsbrief is een flyer meegestuurd. Daarop ziet u alle gegevens met betrekking tot het komende
concert. We stellen het zeer op prijs als u deze flyer wilt gebruiken om ook anderen van het concert op de
hoogte te brengen. We hopen u er ook te ontmoeten.
Geplande kooractiviteiten
vrijdag 20 mei, 20 uur, ELIAS van F. Mendelssohn, Adventskerk, Alphen aan den Rijn
dinsdag 28 juni, 20 uur, open repetitie, Ashram College
zaterdag 5 november, 16 uur, promotieconcert, Hazerswoude-Dorp
donderdag 4 mei 2017, Requiem van M. Duruflé, Adventskerk, Alphen aan den Rijn
Met vriendelijke groet, namens Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn,
Hans Mondeel (lid commissie PReS)
Website: http://oratoriumkooralphen.nl

Foto bij ‘Sponsor op bezoek’: Helma de Jong
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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.

