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Beste muziekvrienden,
De eerste repetities van het nieuwe seizoen zijn geweest. Met de zeven projectzangers die we van het
jubileumproject hebben overgehouden tellen we nu 55 leden. Daarnaast zijn er ook nog een paar aspirantleden. We hopen gestaag door te kunnen groeien naar de omvang van een koor waarmee we ook de grotere
oratoriumwerken kunnen zingen.
Omkijken
We staan aan het begin van de tweede eeuw van ons bestaan als koor. Ook die eeuw feestelijk te kunnen
afsluiten is onze ambitie. Maar eerst kijken we nog even om naar het jubileumjaar dat achter ons ligt. ‘Het
was nog feestelijker dan we ons hadden voorgesteld,’ merkte scheidend voorzitter Leen Plug op bij de
laatste Algemene Ledenvergadering. Hij memoreerde de vrolijke intrada van de koperblazers van Arti aan
het begin van het jaar, de expositie van de Historische Vereniging over de geschiedenis van ons koor, de
inspirerende workshop met Esther Putter, de interessante lezing over de Elias door Sophia van der Wilt, het
gezellige feest voor de koorleden met de presentatie van het jubileumboek, met interviews van en door
koorleden, en onverwachte surprises zoals de lekkere taartjes van De Knikker en het leuke boekje met
gedichten over muziek, dat werd aangeboden door de Ichthusboekhandel: dat alles droeg aan die feestelijkheid bij. Maar het hoogtepunt was toch wel de uitvoering van de Elias van Mendelssohn op 20 mei.
Jubileumconcert
Met de manier waarop we dat hebben kunnen uitvoeren zijn we heel blij. Met de inzet van onze 16 projectzangers hadden we nog niet het grote koor dat we voor een goede balans met het orkest nodig vonden, maar
gelukkig konden we in de laatste fase van voorbereiding een beroep doen op zangers van Toonkunstkoor
Amsterdam. Dat kon, omdat dit koor in dezelfde tijd óók de Elias aan het instuderen was en onze dirigent
Patrick Pranger aan dat koor als repetitor verbonden is. Zo stonden we er uiteindelijk toch met het grote koor
dat we ons bij de opzet van het project hadden voorgesteld.
Eén van de zangers uit Amsterdam bleek de kledingvoorschriften niet goed te hebben doorgekregen. Odijk
Herenmode, één van onze adverteerders, wilde hem voor een avond wel een passend jasje lenen.
De vele reacties waren positief en soms indrukwekkend. Ze geven moed en zin voor de volgende eeuw.
Een vraag die blijft
Er was bij dit concert helaas één minpunt. Dat was het tegenvallende aantal bezoekers. We hebben hard aan
de publiciteit gewerkt en de entreeprijs geprobeerd (relatief) laag te houden. Waarom was de kerkzaal dan
toch niet gevuld? Is er in Alphen geen markt voor dit soort concerten? Of specifiek niet voor de muziek van
Mendelssohn? Was de tijd in het jaar misschien niet zo gunstig? Als u daar gedachten over hebt, die ons
kunnen helpen op die vragen een antwoord te vinden, horen we dat graag!
Nieuw bestuur
Na een dubbele termijn nam Leen Plug tijdens de Algemene Ledenvergadering afscheid als voorzitter.
Mede- en oud-bestuursleden uit die acht jaar schetsten zijn tomeloze inzet, zijn enorme kennis van de wereld
van de koormuziek, zijn visie op het koor als cultuurdrager en zijn verantwoordelijkheidsbesef. Nadat Leen
voor zijn vele werk bedankt was, werd bij acclamatie een nieuwe voorzitter benoemd: Marlies Rombouts.

Omdat zij wegens vakantie niet op die ledenvergadering aanwezig kon zijn, stelde zij zich aan haar medekoorleden voor middels een bijlage bij de vergaderstukken. Met haar goedvinden nemen wij haar tekst
hieronder in deze nieuwsbrief over. In die ledenvergadering werd het bestuur ook met een vijfde lid
uitgebreid: Ali Lely, die eerder voorzitter van het koor was.
Marlies Rombouts stelt zich voor
Toen Mecheline me vroeg na te denken over het voorzitterschap van
ons koor, zei ik spontaan ‘neen!’ Een koor besturen betekent gedoe en
ik houd niet van gedoe, ik wil gewoon lekker zingen. En dat doe ik al
heel lang. Bij Remonstrants koor Pantonale in Nieuwkoop, waar ik ook
een periode secretaris was (gedoe). Daarna even bij Min Ghesellen,
ook Remonstrants en ook in Nieuwkoop.
De overstap naar Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn was een
eyeopener, zingen werd lekker werken, serieus bezig zijn met muziek
en dat was wat ik zocht.
Maar….Terugkijkend op ruim een jaar Feestcommissie samen met
Saskia, Guus en Anky én de opmerking van Leen bij onze workshop
(‘fijn eens even niet verantwoordelijk te zijn voor de organisatie’)
bedacht ik, dat als je 10 jaar met zo veel plezier zingt bij een koor en je
wordt gevraagd je steentje bij te dragen aan de organisatie, je gewoon
‘ja’ moet zeggen. Bovendien sta je er niet alleen voor, zijn Niek,
Saskia en Mecheline er ook en laat Leen een opgeruimd huis achter.
We mogen vast en zeker gebruik maken van zijn expertise en netwerk.
Het werken met commissies, zoals we al een tijdje doen, gaat goed: in iedere commissie een bestuurslid,
zodat de lijnen kort zijn en meerdere koorleden middels een deeltaak betrokken zijn bij de organisatie van
het koor. Wellicht verdient het aanbeveling het bestuur uit te breiden met een vijfde lid. Vele handen maken
licht werk en een oneven aantal bestuursleden voorkomt, inderdaad: gedoe.
Uit de interviews, die we elkaar hebben afgenomen en die na te lezen zijn in ons jubileumboek, komt een
beeld naar voren van een enthousiast koor, allemaal hele leuke, bijzondere mensen, met bruisende muziekwensen.
Geleid door Patrick en begeleid door Jelena, allebei niet alleen geweldig leuke, maar ook zeer deskundige
vakmensen, kunnen we de toekomst met optimisme tegemoet zien. (Marlies Rombouts, Noorden, mei 2016)
Rabofietstocht
De oproep mee te doen met de Rabobank sponsorfietstocht en te fietsen voor ons koor heeft erin geresulteerd dat wij van de Rabobank 75 euro ontvingen. In totaal is er op 26 juni voor onze vereniging 500 kilometer gefietst. Wat een betrokkenheid spreekt daaruit. Dank aan de deelnemers die voor ons gefietst hebben!
Uitmarkt
Ons koor zal ook dit jaar weer met een informatiestand aanwezig zijn op de Uitmarkt die gehouden zal
worden op 24 september op het Rijnplein te Alphen aan den Rijn.
Open Repetitieavond
op dinsdag 11 oktober in het Ashramcollege (ingang Haringvliet). Aanvang 20.00 uur
Najaarsconcert uitgesteld naar 11 februari 2017
Het op 5 november geplande promotieconcert in Hazerswoude-Dorp is verschoven naar 11 februari. Gezien
andere activiteiten bleek 5 november voor Hazerswoude niet zo’n geschikte datum.
Met vriendelijke groet, namens Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn,
Hans Mondeel (lid commissie PReSto)
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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.

