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Nieuwsbrief januari 2020  
 

Aan donateurs, leden, oud-leden en andere belangstellenden  
 

 
Beste muziekvrienden,  
 

2020, een uitdagend zangjaar 
De vorige Nieuwsbrief is van september 2019. Dat is weer een 
poosje geleden. Op 17 december heeft het koor het zangjaar 
uitgeluid met een drankje en een hapje. Bij die gelegenheid liet 
onze nieuwe dirigent André Vis zich ontvallen dat de beslissing om 
dirigent van ons koor te worden zijn beste beslissing van 2019 
was. Zoiets horen we graag! 
Intussen ligt de jaarwisseling achter ons en het nieuwe jaar 2020 
is net begonnen. De koorleden, pianiste Jelena Popović en dirigent 
André Vis kijken uit naar hun eerste gezamenlijke optreden eind 
januari. Elke dinsdagavond wordt er flink gerepeteerd in de concertzaal van de Nieuwe Muziekschool. Er 
wordt hard gewerkt om de muzikale puntjes op de i te zetten en dat lijkt te gaan lukken, want we liggen op 
schema. Tijdens de repetities zorgt André voor een werkzame en tegelijkertijd ontspannen sfeer waarin de 
nodige muziekstukken worden doorgenomen.  

 
Midwinterconcert  
Op zaterdag 25 januari 2020 geeft Oratoriumkoor Alphen aan den 
Rijn met medewerking van pianiste Jelena Popović en onder leiding 
van dirigent André Vis een klein concert met hartverwarmende 
muziek in de Oudshoornse Kerk (Oudshoornseweg 90). Het concert 
begint om 16.00 uur. Het concertprogramma treft u aan in flyer van 
de bijlage.  
Na afloop is er gelegenheid om gezellig na te praten en een drankje 
te nemen in de nieuw aangebouwde ruimte bij de kerk.  
Toegangskaarten à € 10,00 zijn verkrijgbaar bij de koorleden, 
boekhandel Haasbeek Julianastraat,  boekhandel Haasbeek 
Herenhof en voor aanvang van het concert aan de kerk. Het aantal 
beschikbare kaarten is gelimiteerd vanwege de beperkte capaciteit 
van de kerkruimte. Basisschoolleerlingen hebben gratis toegang. 

 

http://www.oratoriumkooralphen.nl/


Map met ‘korte stukken’ 
Sinds een paar maanden beschikt ons koor over een zogenaamde map met ‘korte stukken’, die 
samengesteld is door de muziekcommissie in overleg met de dirigent. Deze map bevat allerlei korte losse 
muziekstukken, waaronder composities van Brahms, Mendelssohn, Bruckner, Liszt, Gounod, Rutter, 
Purcell, Verdi, Wesley en anderen. Maar ook bijvoorbeeld delen uit de Matthäus en Johannes Passion van 
Bach en delen uit het Requiem van Mozart. 
Het is de bedoeling om hiermee een repertoire op te bouwen dat regelmatig op de repetities terugkomt en 
daarmee beschikbaar is als we gevraagd worden om ergens op te treden. Denk daarbij aan korenfestivals, 
Koningsdag of een optreden bij een sponsor.  Maar we zouden ook, indien gewenst, kunnen zingen bij een 
uitvaart. Ons repertoire biedt daarvoor voldoende mogelijkheden. Kortom, een lange lijst met veel 
prachtige stukken, waarmee we bij diverse gelegenheden voor de dag kunnen komen. Een aantal van deze 
muziekjuweeltjes kunt u beluisteren tijdens ons Midwinterconcert op 25 januari.  

 
Project ANA 
Janine en Arjan de Knikker, met hun bedrijf 
hoofdsponsor van ons koor 
(https://www.deknikkerkeukens.nl) zetten zich ook 
in voor Project Ana in Roemenië. Project Ana helpt  
specifiek meisjes op weg naar zelfstandigheid. In het 
jaar 2018 heeft ons koor medewerking verleend aan 
een benefietconcert voor Project Ana in de Dorps-
kerk in Bodegraven. 
Een viertal meisjes, inmiddels jonge vrouwen van 
rond de twintig, bracht samen met een begeleidster 
een bezoek aan Nederland. Met deze meisjes 
bezocht Janine op 24 september de repetitieavond 
van Oratoriumkoor Alphen. Het was erg leuk om met deze jonge vrouwen kennis te maken, om te zien wat 
voor positiefs een project als Ana teweeg kan brengen. Een van de meisjes studeert aan het 
conservatorium. Zij zong een Roemeens lied voor ons, waarvoor zij met een groot applaus bedankt werd. 
Voor meer informatie over Project Ana: www.betania.nl 
 

Groot Concert op vrijdag 15 mei, 20 uur, in de Adventskerk 
Oratoriumkoor Alphen, onder leiding van dirigent André Vis, met solisten en orkest. 

Mozart:  Vesperae solennes de Confessore (KV 339) 
                Exsultate Jubilate (sopraan solo)  

Händel:  Dettingen te Deum (HWV 283) 
Noteert u de datum alvast in uw agenda? 

 
Varia 

- Tenoren bassen zijn bijzonder welkom bij ons koor. 
- Zingen is stressverlagend en goed voor de weerstand (Duits onderzoek). 

 
 
 
Met vriendelijke groet, namens Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn, 
Niek Brokamp  

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

https://www.deknikkerkeukens.nl/
http://www.betania.nl/
mailto:niekbrokamp@ziggo.nl

