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Nieuwsbrief april 2018
Aan donateurs, oud-leden en andere belangstellenden

Beste muziekvrienden,
Nieuwe secretaris en commissie
Tijdens de afgelopen algemene
ledenvergadering van 27 februari heeft
Mecheline Rutjes na vier jaar het
secretariaatschap overgedragen aan Wouter
van der Bilt. In bovenstaand briefhoofd
vindt u zijn adresgegevens.
Tevens is er een nieuwe commissie in het
leven geroepen, de commissie
“Fondsenwerving en sponsoring” waar
Reinder Koornstra, Hans Mondeel, Ali Lely
en Marlies Rombouts deel van uit maken. Op de foto het OA-bestuur 2018: v.l.n.r. Wouter van der Bilt. Ali
Lely, Saskia Hennings, Marlies Rombouts en Niek Brokamp.
Dirigenten Patrick Pranger en Stephen Kavelaar
In de afgelopen periode heeft onze dirigent Patrick Pranger met
veel plezier en succes een aantal keren gezongen in de opera
Hamlet van de Franse componist Ambroise Thomas, een
productie van Opera2Day.
Patrick werd tijdens een aantal dinsdagse koorrepetities
vervangen door Stephen Kavelaar. Na de laatste repetitie met
Stephen sprak Saskia Hennings het volgende dankwoord uit.
" Je zult maar een koor zijn, waarvan de dirigent aangeeft
gevraagd te zijn om mee te zingen in een opera. Dan zit je als
bestuur toch maar even met de handen in het haar. Gelukkig
hebben wij jou bereid gevonden om voor Patrick in te vallen.
Het was wel even wennen voor de koorleden en jij geeft aan, ook
voor jou. Een heel andere manier en eigen stijl van inzingen. Jij gaf aan om onderuit gezakt op de stoel te
gaan zitten en de buik los te laten en te ontspannen. De sopranen liet je, zittend op het puntje van de
stoel, naar beneden kijken en dan de hoge noten zingen. Het klonk als engeltjes zo zuiver. Je liet ons
vooruit denken om zo de goede noten te pakken. Laat het los en je zwaaide met je hand naar voren om de
noot weg te ‘jagen’. Wij hebben veel van je geleerd. Jij vond het fijn om bij ons te zijn, met ons te werken
en de stukken in te studeren voor ons komende Benefietconcert in juni. Je ging altijd weer blij naar huis.”

Alphense Korendag 27 april 2018
Negen koren presenteren zich in Theater Castellum. Om 11.00 uur bijt Oratoriumkoor Alphen het spits af
met een 25 minuten durend mini-concert. Op het zangprogramma staan: drie delen van het “Gloria” van
Vivaldi, “Psalm 42” van Mendelssohn, en “Siehe der Hüter” uit Mendelssohn’s oratorium “Elias”.
De toegang is gratis. Welke andere koren er optreden, kunt u lezen op pagina 9 van de Alphense
Oranjekrant.
Benefietconcert 9 juni 2018
Komt u ook? Neem vrienden en kennissen mee!

Nicolaasconcert 23 november 2018
De concertcommissie en het bestuur van het koor zijn druk bezig met de organisatie van het concert. Het
Nederlands Begeleidings Orkest en de tenorsolist Guy Cutting zijn gecontracteerd. Naast onze vaste
pianiste Jelena Popovic hebben organist Simon Stelling en pianiste Laura Bos hun medewerking toegezegd.
En het Alphense vrouwenkoor “Colorique” en drie jongens van het Haags Matrozenkoor (o.l.v. Wouter
Verhage) hebben straks een belangrijke rol. Kerk, vleugel en tribune zijn geregeld.
Het draaiboek is al aan zijn tweede versie toe. De begroting is een aantal keren bijgesteld.
Zoals u zult begrijpen zijn met het concert hoge kosten gemoeid. Graag komen we in contact met
mogelijke sponsoren. Helpt u ons een handje?
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.

