NIEUWSBRIEF VOOR DE LEDEN VAN HET PELGRIMSKOOR:

El Orfeón Jacobeo: Februarinieuws

Beste zangers,

Mozart…

Repetitie
Onze repetitie vindt weer plaats op 15 februari in ons Huis van Sint Jacob,
10:00 uur inloop met koffie
10:20 naar boven met z’n allen
10:30 aanvang repetitie.
Er is deze keer stemvorming voor bassen.
Op het programma staan deze keer (“en maak je borst maar nat” zei Sebastian gisteren) de lijst met:
We gaan zingen:
Dum Pater Familias
Innsbruck ich muss dich lassen
Pour avoir mon dieu propice
Calme des nuits
Camille Saint-Saëns
Irish blessing
Abschied vom Walde
Zwanenzang
IJslands volkslied
Morgengebet
Pilgrim Hymn
Gedicht
Down de road
Passage
Himno al Apostól Santiago
Manuel Soler/Sebastian Holz
Das Geläut zu Speyer
Ludwig Senfl
Song of peace
Signore delle cime
Giuseppe de Marzi
Meditatie
Jakobus treuer Freund des Herrn
Tjebje pojem
Thou Lord our refuge
Tous les matins (eenstemmig)
Jean Claude Benazet
We zullen dit programma zoveel mogelijk doorzingen ter voorbereiding op de voorjaarsbijeenkomst
en ons optreden in de Aloysius kerk.
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Voorjaarsbijeenkomst op 29 februari.
Voor de voorjaarsbijeenkomst is ons optreden gepland om 12:15 uur in de Janskerk. We hebben nog
geen inzingruimte kunnen regelen. Daarover volgt nog bericht. We willen wel het volgende
programma aanhouden.
10:00 Inloop met koffie/thee,
10:30 Inzingen
11:30 te voet naar de Janskerk
12:15 Optreden met ‘pelgrimsparade’.
We zingen een deel van het programma voor 15 maart. Sebastian zal ons daarover nog nader
informeren.

Optreden in de Aloysiuskerk, 15 maart.
Hierboven staat het programma voor ons optreden in de Aloysiuskerk.

Het gedicht van Bram
Bij onze gezamenlijke maaltijd heeft Bram een gedicht voorgedragen dat velen aansprak. Er waren
ook veel verzoeken om de tekst te krijgen.
Omdat we toch wat voorzichtig willen zijn in verband met ©opyright, geven we hier een link naar een
publiek toegankelijke website:
De Man in de Wolken. Als je hier op klikt, krijg je de songtekst te zien. Je kan hem dan eventueel zelf
kopiëren en afdrukken.

Voor in je agenda:
•
•
•
•
•

29 februari
15 maart
21 maart
18 april
16 mei

- Voorjaarsbijeenkomst van het Genootschap, optreden van het koor.
- optreden in de Aloysiuskerk: themavesper.
- zangrepetitie.
- zangrepetitie.
- zangrepetitie.

Jarigen:
21 februari
Jacques Hauptmeijer
22 februari
Bets Everts
16 maart
Marianne de Balbian
Als je nog niet op onze verjaardagskalender staat, en dat wel wil, meld het dan even
aan orfeon@santiago.nl.
Hartelijke groet, de koorcommissie:
Albert, Marianne & Han

Nadat er bij de vorige repetitie weer een fout in
het lied van de Non was ontdekt ben ik weer
aan het werk getogen. Op de site staan nu een
vernieuwde bladmuziek en midi’s:
Bladmuziek
Midi totaal
Midi sopraan
Midi alt
Midi tenor
Midi Bas.
Kortom: Meskimen had gelijk.
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