NIEUWSBRIEF VOOR DE LEDEN VAN HET PELGRIMSKOOR:

El Orfeón Jacobeo: Decembernieuws

Beste zangers,
Even wennen, een nieuw formaat. Op deze manier is het produceren van een nieuwsbrief veel
gemakkelijker, en hopelijk net zo effectief. Als pleister op de wonde een foto uit het archief:

In dit jubileumjaar mogen we nog wel even terugkijken!

Repetitie
Deze maand mogen we weer repeteren in de Aloysiuskerk:
zaterdag 21 december.
Adriaan van Ostadelaan 4,
3583 AJ UTRECHT.
Mocht je daar voor een dichte deur komen te staan, bel dan niet aan, maar telefoneer even met
06 46 71 87 51 er zijn namelijk nog anderen in de kerk die we het liefst zo min mogelijk storen.
Vanaf 10:00 uur is er koffie en we beginnen de repetitie om 10:30 uur.
Na afloop is er stemvorming voor tenoren.
We gaan zingen:
Signore delle cime (nieuw)
Giuseppe de Marzi
Zwanenzang
IJslands volkslied
Calme des nuits
Camille Saint-Saëns
An Irish Blessing
Das Geläut zu Speyer
Ludwig Senfl
Tous les matins (motet)
Jean Claude Benazet
En Sebastian gaat nog iets kerstachtigs meenemen.

Januariviering
Om het jaar in te luiden, en omdat het ook erg gezellig is, gaan we weer een gezamenlijke maaltijd
houden. Bets Everts heeft de organisatie op zich genomen en ze wil graag het volgende van jullie
weten:
Als je nog niet hebt aangegeven of je wel of niet op zaterdag 18 januari aanwezig zult zijn bij de
koormaaltijd doe dit dan alsnog naar Bets.everts@outlook.com
De repetitie is op 18 januari van 14:00 - 17:00 uur.
Aansluitend brengen we een toost uit op het nieuwe jaar. Rond 18:00 uur gaan we aan tafel en we
verwachten rond uiterlijk 20:30 uur de avond af te sluiten.

El Orfeón Jacobeo: Decembernieuws

Als je op de koormaaltijd komt verwachten we dat je € 15,00 overmaakt op
IBAN: NL 70 INGB 000 3980998 (alles achter elkaar) t.n.v. B.F.Everts.
Dit bedrag bestaat uit € 5,00 (voor lief en leedpot) en € 10.00 voor de maaltijd/drinken.
Ben je niet aanwezig dan wordt je verzocht € 5,00 over te maken op bovenstaand nummer
onder vermelding van je naam en lief en leedpot 2020
Met dank!
Bets.

Voor in je agenda:
•
•
•
•
•
•

21 december 2019 - zangrepetitie.
18 januari 2020 - zangrepetitie, met na afloop een nieuwjaarsborrel en -maaltijd. Let op:
Hier zullen de tijden worden aangepast aan het evenement. Nadere bijzonderheden volgen
15 februari 2020 - zangrepetitie.
29 februari 2020 - Voorjaarsbijeenkomst van het Genootschap, optreden van het koor,
afhankelijk van de wijze waarop dat een plek krijgt in de bijeenkomst.
15 maart 2020 - optreden in de Aloysiuskerk: themavesper.
21 maart 2020 - zangrepetitie.

Jarigen:
6-12 Sinterklaas
7-12 Hans Speelman
Voor januari hebben we nog niemand op de kalender mogen zetten.
Als je nog niet op onze verjaardagskalender staat, en dat wel wil, meld het dan even
aan orfeon@santiago.nl.

En dan nu nog een gouden tip:
Mochten de sinterklaasgedichten niet geworden zijn wat je ervan verwachtte, denk dan maar aan
alle mooie teksten uit ons repertoire. Daar word je weer helemaal vrolijk van.
Hartelijke groet, de koorcommissie:
Albert, Gaby & Han
En voor de laatste ledenlijst: klik hier.

