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Nieuwsbrief juli 2017
Aan donateurs, oud-leden en andere belangstellenden
Beste muziekvrienden,
Afsluiting koorjaar 2016-2017
Het is inmiddels een goed gebruik dat het koor na elk gegeven concert een open repetitie houdt. Aspirantleden zijn dan meer dan welkom om kennis te maken met het koor, de aanpak van de dirigent en het
repertoire. Het niveau van het koor is onder de inspirerende leiding van dirigent Patrick Pranger duidelijk
vooruitgegaan, aldus veel gehoorde reacties. De koorleden zingen met plezier en de sfeer tijdens de
repetities is prettig. Na het afgelopen Duruflé-concert van 4 mei hebben we 10 nieuwe leden mogen
verwelkomen. Hiermee is het ledenaantal op 70 gekomen. Op naar de 80!
Op zondag 25 juni hebben een aantal leden met enthousiasme deelgenomen aan de Rabobank
Sponsorfietstocht. De laatste repetitieavond van koorjaar 2016-2017 is op gezellige wijze afgesloten met
een drankje en een hapje, met dank aan de activiteitencommissie.
Pauze-belletje
Een repetitie-avond duurt van 20 tot 22 uur, met een kwartier koffie/thee-pauze. Die pauze is
voor menig koorlid ook ontmoetingstijd en er is door iedereen altijd van alles te bespreken.
Het komt daardoor geregeld voor dat de pauze 20 minuten of zelfs nog langer duurt. Om
geen kostbare repetitietijd verloren te laten gaan heeft voorzitter Marlies Rombouts een
belletje aangeschaft. Bij de aanschaf twijfelde Marlies tussen twee types. Daarop heeft de
Haagse winkelier telefonisch enkele belletjes gedemonstreerd.
De repetitiediscipline wordt aangehaald, want voortaan klinkt er om 21.15 uur een fraai
rinkeltje. Na afloop van elke repetitie is er gelegenheid om met elkaar bij te praten bij de bar
van De Bron.
Barok-concert
Op zaterdagmiddag 18 november 2017 geeft Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn een Barokconcert in de Oudshoornse Kerk, aanvang 16 uur. Op het programma staan:
J.S. Bach: Cantate “Nun komm, der Heiden Heiland” (BWV 61),
A. Vivaldi: Gloria (RV 589),
J.D. Zelenka: Magnificat (ZWV 107).
Van al deze composities bieden uitgevers diverse koorpartijen aan. Omdat er in
verschillende partijen van hetzelfde muziekwerk soms andere muzieknootjes
staan, is er afgesproken dat alle koorleden dezelfde uitgave gebruiken. Wil een lid
toch een andere uitgave gebruiken, dan moeten alle nootjes één voor één
gecontroleerd worden. Tijdens de repetities wordt er hard gewerkt. Op de
afbeelding is te zien hoe dirigent Patrick op zijn tablet een partituur toont van het
muziek-handschrift van J.S. Bach. Patrick benadrukt dat Bach weinig aanwijzingen
noteerde bij zijn composities.

Benefietconcert in samenwerking met sponsor De Knikker
Noteert u alvast in uw agenda: op zaterdagavond 9 juni 2018 geeft
Oratoriumkoor Alphen een benefietconcert in de Dorpskerk in
Bodegraven, aanvang 20 uur. Onze sponsor “De Knikker Keukens, Badkamers en Tegels” hoopt een flink
bedrag in te zamelen voor haar project ANA, dat is opgezet om jong volwassen meisjes in Roemenië op
weg te helpen naar zelfstandigheid en zelfontplooiing. Mogelijk zal Alexandra, een van de meisjes van het
project, op de piano spelen.
De muziekcommissie van het koor zal zich binnenkort buigen over het uit te voeren zangprogramma.
Hierover wordt u verder geïnformeerd in een volgende Nieuwbrief.
Het streven is om het benefietconcert een plaats te geven in (horeca-)activiteiten die rondom de kerk
zullen plaatsvinden. De avond zal worden afgesloten met een korte film, een drankje en een hapje. Er is
dan volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Voor meer informatie over project ANA kunt u terecht op de site www.betania.nl

Singing in the brain
Erik Scherder, gepensioneerd hoogleraar in de neuropsychologie, heeft een boek
geschreven over wat er in de hersenen gebeurt als je zingt, naar muziek luistert of een
instrument bespeelt. De titel van het boek is “Singing in the brain”. Scherder betoogt dat
muziek de gezondheid positief kan beïnvloeden. Muziek voor het slapengaan bevordert
de nachtrust. In het ziekenhuis kan muziek verlichting geven aan patiënten. Muziek kan
stress verminderen en ondersteunend werken bij het bevechten van een depressie.
Scherder is een boeiend verteller. Kortom, dit boek is een aanrader.
Uitgegeven door Athenaeum, prijs € 24,50, als E-book € 13,99.

Komende activiteiten
Uit@lphen
Op zaterdag 9 september 2017 is het koor present met een
informatie-kraam op het Rijnplein, bij de start van het Alphense
culturele seizoen 2017-2018. De organisatie van de Uit@lphen is
in handen van de Stichting De Muziekfabriek, zie de site
www.stichtingdemuziekfabriek.nl
Het kiekje hiernaast toont alt Trix Bouman tijdens de
Uit@lphen-markt van 2016.
Kerstwandeling
Op zaterdag 16 december 2017 organiseert De Lichtkring een
kerstwandeling. Aan verschillende koren is gevraagd om deze
wandeling op te luisteren met enkele kerstliederen. Wellicht dat
een delegatie van ons koor acte de présence zal geven. U leest
hier meer over in een volgende Nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet, namens Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn,
Niek Brokamp (bestuurslid en voorzitter van commissie PReSto)

Contact PReSto: Niek Brokamp. T: 0172-444189; E: penningmeester@oratoriumkooralphen.nl
Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen.

