Koorantaine1
Beste allemaal,
Als eerste spreek ik de wens uit dat
iedereen nog gezond is en hopelijk blijft.
Wat leven we in een ongewisse en surreële
tijd! Wie kon er 2 weken geleden, toen we
nog zo fijn met elkaar zongen, bevroeden
dat we elkaar nu zo lang niet meer zouden
kunnen zien? Inmiddels is deze periode, ik
vond ergens de term koorantaine, verlengd
tot 1 juni.
In deze Actueel antwoord op vragen die
door sommige koorleden al op
verschillende plaatsen zijn gesteld.
Het bestuur wil iedere woensdag een
Actueel uitbrengen. Om toch vooral met
elkaar in contact te blijven! Om informatie
door te geven, maar ook als een stukje
gezelligheid en afleiding. Jullie inbreng is
daarbij natuurlijk welkom. Dus heb je een
vraag, stel die dan gerust! Dan kunnen we
er in een volgende Actueel antwoord op
geven. Maar ook een recept, een puzzel,
een gedicht, een vrolijk plaatje is van harte
welkom. Stuur dit naar
voorzitter@concertkoorbaarn.nl
Blijf zuinig op jezelf en op anderen!
Alle goeds,
Yvonne van Bommel
Voorzitter Concert Koor Baarn
Concert Da Pacem
Ons concert hebben we helaas moeten
annuleren. Na overleg in het bestuur, met
Anthony en ook met de KOV Utrecht is
besloten dit concert te verplaatsen naar
het najaar van 2020. Rond Allerzielen /
Allerheiligen, in november, is dit repertoire
ook zeer gepast.

Dat betekent dat ook het concert waarbij
we de Mis in C van Mozart zullen uitvoeren
opschuift, naar het voorjaar van 2021.
In de komende tijd zullen we een nieuw
meerjarenplan maken waarbij we de
werken die we op ons ‘verlanglijstje’
hebben (Vivaldi, Johannes Passion, Messiah
e.a.) zullen blijven staan en opnieuw
ingedeeld zullen worden. Wordt vervolgd!
Financieel
Nu de repetities stil zijn komen te liggen is
voor Anthony en Wybe een belangrijke
inkomstenbron weggevallen. Het bestuur is
van mening (en wij horen deze geluiden
ook vanuit het koor) dat zij hier niet voor
mogen opdraaien en dat wij onze
verantwoordelijkheid in dezen moeten
nemen. Daarom zullen wij Anthony en
Wybe doorbetalen conform het
repetitieschema.
Wij gaan er van uit dat alle koorleden en
projectleden solidair zijn en hun
contributie doorbetalen. De projectleden
ontvangen hierover nog een aparte mail.
Het annuleren van het concert lijkt geen
grote financiële gevolgen te hebben. De
posters en flyers waren al wel gedrukt,
maar de programmaboekjes zijn nog op tijd
teruggetrokken. Voor alsnog lijkt het erop
dat er geen claims zullen komen van orkest
of solisten. Bovendien zullen zij, indien
beschikbaar, later dit jaar opnieuw
meewerken.
Penningmeester Jef Neijs

Om naar te kijken
Het Rotterdams Philharmonisch orkest
heeft, ieder op zijn eigen plaats, samen
gespeeld: Ode an die Freude. Zie hier in de
link: https://youtu.be/3eXT60rbBVk

Zoiets ook met het koor doen (bijvoorbeeld
Notre Pere) zou echt geweldig zijn, maar is
technisch nog al lastig en tijdrovend
(volgens Lennard, mijn Audio Visueel
opgeleide zoon...) Is iemand heel handig op
dit gebied?

De mini-opera Pandemie in De Wereld
Draait Door is ook de moeite waard om te
bekijken. Zie hier de link:
https://www.youtube.com/watch?v=T56Re
MGrdXg

Om mee te doen

Van onze dirigent
Afgelopen vrijdag heb ik in goede
gezondheid mijn 29ste verjaardag mogen
vieren. Het was een verrassing om mijn
deurmat bezaaid met kaarten aan te
treffen. Ik ben onwijs verwend en wil
iedereen bedanken voor de lieve
persoonlijke kaarten, mails, berichten, en
prachtige boeketten!
Nu alle repetities en concerten van de
komende 3 maanden geannuleerd zijn ben
ook ik gebonden om thuis te blijven. Elke
dag werk ik achter mijn iPad, doe
onderzoek, werk vooruit en maak natuurlijk
muziek. We zullen onszelf opnieuw moeten
uitvinden in deze vreemde tijd. Juist nu
wordt duidelijk hoe fijn het is om bij elkaar
te komen en samen muziek te maken, en
hoe vreselijk het is dat we elkaar nu niet te
kunnen zien om samen onze passie uit te
dragen.
Maar niet getreurd! Elke week brengen we
een Actueel uit waarin we o.a. de vragen
van de leden beantwoorden. Er volgt nog
een column over de achtergrond van de
muziek waar we ons in de nabije toekomst
mee bezig gaan houden; wellicht een
luister-tip van onbekende maar
schitterende muziek.

Bert van de Wetering biedt gratis online
zangles aan! Afgelopen zaterdag
heb ik, Yvonne, meegedaan en het was
hartstikke leuk. Beetje raar ook, in je
eentje, maar wat kan jou het schelen?
Laat jezelf even lekker horen.
Aan het einde zette iedereen de ramen
open en kon de muziek de wereld in.
Je kunt je voor a.s. zaterdag 28 maart
aanmelden via de website van Bert:
https://zingalsvanzelf.nl/nieuws/gratisonline-zangles

Ik heb waardering voor
het bestuur dat hard
aan het werk is om
nieuwe manieren te
ontdekken hoe we met
elkaar in verbinding
kunnen blijven.
Daarnaast wil ik hun
bedanken dat zij hun
musici niet laten vallen
in deze moeilijke tijd;
jullie steun houdt ons
hoofd boven water,
dank!
Ik wens iedereen veel sterkte de komende
tijd. Blijf gezond, blijf binnen, blijf muziek
maken! Laten we hopen dat we elkaar
binnenkort weer ontmoeten in het witte
kerkje. Ik kijk er naar uit!
Anthony Scheffer
de sokken die Anthony voor zijn verjaardag kreeg

Corona….
Klinkt als een titel van een mooi lied
Maar kent zijn gelijke niet
Een virus sterk en ongetemd
Die onze levens remt
Iedereen zit thuis
Te kijken naar de buis,
Te werken aan de keukentafel
“kind houd nu je snavel
Moeder werkt , zie je dat niet?”
Buiten regent het dat het giet….
Maar schijnt dan eventjes de zon
Hup met zijn allen op het balkon
Zingen dansen wuiven
Alle virussen verstuiven
Op afstand !!! joggen in de parken
Of lekker in je tuintje harken
De vogels zijn daar druk in de weer
Met nestjes bouwen en zo meer
Ze zingen dan het hoogste lied
Het virus deert hen gelukkig niet
Veel goede ideeën komen tot stand
In dit van Corona vergeven land
Zelfs zangles gratis via internet
Dat geeft weer goede moed en pret
Alles nu in eigen huis
Bij een ander komen is niet pluis!
Gelukkig is er nog de telefoon
Om lekker te bellen, heel gewoon
Om even te praten en te horen hoe het
gaat

Bedrijven liggen stil
Geen zanger kan er zingen
Geen koor, geen dirigent
Geen organist kan spelen
Alleen, alléén kan ieder zijn
Alléén zijn met zovelen
Eens zal een einde komen aan al dit
“thuiszitleed”
En wedden, dit is iets, wat je dan nooit
vergeet
Dan gaan we weer buiten leven
Slaan armen om elkander heen
En zingen doe je dan echt samen
En niet meer samen en toch alleen
Wat de gevolgen van dit alles is
Ik wil er niet aan denken…
Een zonnestraal wil ik steeds zien
En ook aan jullie schenken
Houdt goede moed,
Houdt goede zin
Straks is er weer een nieuw begin….
Lieve groet,
Harmien, maart 2020

Al woon je ook vlakbij in de straat
En wil je elkaar echt zien
Dan is daar de facetime bovendien
We bellen en we appen
We zingen nu alleen
En iedereen vraagt zich wel af
Waar gaat dit alles heen?

Van Katja Wijburg deze ‘glimlach van de
dag’, gefotografeerd bij een eenzaam
rondje op de fiets.
Hulp nodig? Hulp aangeboden?
Ook daarbij kunnen we misschien elkaar
van dienst zijn. Marion Kruisbrink heeft
aangeboden hierin wel te willen
coördineren. kruisbrinkm@hetnet.nl

