NIEUWSBRIEF VOOR DE LEDEN VAN HET PELGRIMSKOOR:

El Orfeón Jacobeo: Januarinieuws

Beste zangers,
Om te beginnen, de wens van Sebastian:
Allereerst nog de allerbeste wensen voor een heerlijk muzikaal jaar, ook vol met goede wandelingen,
fietstochten en vooral ook veel genot, en dat zullen wij op 18 januari alvast hebben.
En die foto’s houden we erin:

Waar was dat ook alweer?

Repetitie
We verheugen ons natuurlijk allemaal al op de maaltijd die ons onder leiding van Bets en met
medewerking van vele koks (m/v) voorgeschoteld zal worden. Maar eerst mogen we nog repeteren.
We zijn weer in de Janskerk, maar we beginnen dit keer later: om 12:30 is de inloop, van 13:00 tot
16:00 repeteren we en de maaltijd begint om 16:30 uur.
Er is deze keer geen stemvorming. We gaan zingen:
We gaan zingen:
Calme des nuits
Camille Saint-Saëns
Apostole Christi Iacobe
Christobal de Morales
Zwanenzang
IJslands volkslied
Signore delle cime (nieuw)
Giuseppe de Marzi
Spaanse klokken canon
Himno al Apostól Santiago
Manuel Soler/Sebastian Holz
Das Geläut zu Speyer
Ludwig Senfl
Tous les matins - motet
Jean Claude Benazet

Optreden in de Aloysiuskerk.
Sebastian heeft ons uitgenodigd om op 15 maart a.s. een vesperzang te verzorgen. We zullen dan het
repertoire van deze repetitie zingen.
Het is handig als we nu al weten, wie er dan meezingt. Als je er zaterdag bent, kan je het dan laten
weten, anders lezen we het graag in de mail.

Voor in je agenda:
•
•
•
•

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:

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.
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En dan nu nog een gouden tip:
Het is misschien een goed idee om onze ‘Concertmappen’ te sparen en voor de repetities je oude
map te gebruiken.
Hartelijke groet, de koorcommissie:
Albert, Marianne & Han
En voor de laatste ledenlijst: klik hier.

