Lieve leden,
Dit is de nieuwsbrief zomereditie 2017-05-16

De volgende punten komen aan bod:


Korendag 20 mei





Korendag 10 juni Hoorn
Sint Jan
Laatste repetitie 4 juli



Van het bestuur

Korendag 10 juni
Vandaag heb ik mail ontvangen dat we welkom zijn in
Hoorn op de korendag. In de vorige nieuwsbrief kun je
het thema terugvinden. Deelname kost 17 euro. graag
overmaken op de koorrekening o.v.v. vrijeschool
Korendag. Vanuit de koorkas wordt het hele bedrag
gestort naar de organisatie van deze korendag.
We doen een optreden van 15 minuten welke liederen
nog bepaald gaan worden. Het moeten
“cultuurverbindende” liederen zijn.

Alphense Korendag 20 mei
Nog een paar dagen en dan gaan we voor de eerste
keer mee doen met het grote Alphense Korendagfestijn
We hebben mooi e locaties gekregen van de
organisatie. Namelijk in het Castellum (we denken de
grote zaal) en in het Remonstrantenkerkje. Dit laatste
is wat onbekender voor de meesten: het zit aan de
Samuel Aardewerksteeg 11, een zijstraatje van de van
Manderloostraat: het steegje steekt door naar de
parkeergarage.
De eerste locatie is Castellum dus we kunnen met z,n
allen naar het kleine kerkje gaan.
We staan 14.10 uur ingepland. We spreken af om
13.10 uur voor de ingang van Castellum zodat we
13.25 uur kunnen inzingen en tegen 14.00 uur naar de
zaal kunnen gaan.
Kledingvoorschrift: lekker Casual, spijker (blauw) met
wit. In alle variaties dus dit mag ook een witte
spijkerbroek zijn met een blauw shirt.

We zijn met 12 personen en kunnen samen in 2 auto’s
daar naar toe rijden. Alex en Fogitte rijden met een
auto waar 7 personen in kunnen, we zoeken dus nog 1
andere chauffeur.
Ook hier is het kledingvoorschrift Spijker met wit.

Sint Jan
Vrijdag 23 juni is het Sint Jans feest weer op school.
Voor wie het niet kent: het is een van de jaarfeesten
die op de vrijeschool uitgebreid gevierd worden en het
hoogtepunt is het springen over het vuur waarbij je
moed toont en je gezuiverd door het vuur aan de
andere kant beland. Natuurlijk is hier inhoudelijk veel
meer over te vertellen. Mocht je dit willen, stuur een
mail, dan stuur ik je een inhoudelijk stuk tekst hier over
op. Concreet picknicken we met de hele school en
zingen bij het vuur. Het begint om vier uur. Wie komt
neemt wat te eten mee voor op het grote buffet. Vanaf
de repetitie van 23 mei besteden we aandacht aan de
“kampvuur/Sint Jansliederen”.

Info: Fogitte Essens, 0172 - 411479 / 06-22541702
vocaalensemblekorenbloem@hotmail.com

De laatste repetitie
De laatste repetitie willen we graag informeel
met elkaar afsluiten. Onder het genot van een
hapje en een drankje, hopelijk buiten op het
plein als het weer het toelaat. We willen graag
zingend en etend het schooljaar uitluiden. We
hopen dat iedereen wat lekkers te eten en te
drinken meeneemt. Ook zouden we graag iets
eerder starten, om 19.15 uur.

Van het bestuur
Een dringende oproep van het bestuur om de notulen
van de jaarvergadering nog eens goed te lezen.
En een herhaalde oproep om bij afwezigheid bij de
repetities na te gaan wat we gerepeteerd hebben en
daar thuis aandacht aan te besteden.
We leggen geen harde oefenplicht op voor thuis maar
neem alsjeblieft wel de verantwoordelijkheid om bij
gemiste repetities na te gaan wat er gedaan is en
luister onbekende stukken een paar keer en lees de
teksten even door. Het hoeven geen uren te zijn…
Het verzuimgehalte is erg hoog, iedereen heeft daar
zijn eigen goede redenen voor. Met bovenstaande
kunnen we dit gegeven een beetje bufferen en blijven
de repetities voor de anderen ook leuker.
In het kader hiervan zoeken we nog een mentor per
stempartij. Deze mentor bewaard uitgedeelde
bladmuziek voor de afwezigen binnen zijn/haar
stempartij en neemt later de aantekeningen door die
gemaakt zijn bij de gemiste repetitie. De mentor
verzameld ook wie er van zijn/haar stempartij bij een
optreden aanwezig is en mailt dit door aan het
bestuur. Zo hoeft het bestuur niet bij ieder
afzonderlijk steeds achter deze zaken aan. Wie wil??

Info: Fogitte Essens, 0172 - 411479 / 06-22541702
vocaalensemblekorenbloem@hotmail.com

