
DIRIGENT(E) GEVRAAGD
Met ingang van l januari 2018 zoekt

Zangtereniging Frisia Cantat uit Stiens

een dirigent(e).

Ons koor bestaat al 106 jaar en telt momenteel23
enthousiaste leden.

Het repertoire is hoofdzakelijk populair in de talen
Nederlands, Engels en Fries.
Er wordt meestal 4-stemmig gezongen.

Donderdag is onze koormiddag/-avond van 15.30-
17.30 en 19.30- 21.30 uur.

Onze voorkeur gaat uit naar iemand die ons met de
piano kan begeleiden.

Eenmaal in de vier weken maken we gebruik van
onze vaste pianist.

Graag zien wij uw sollicitatie met belangstelling
tegemoet.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen
met:
Voorzitter: Hitje Dankert,
Mailadres: hitj edankert @gmalI.com,
Telefoon 05Il-432292.

-o-o-o-o-o-

Algemeen gemengd koor Allgrèsse uit
Drachten,
Geeft op 5 november 2017 een lustrum concert met
medewerking van muziekorkest OP Streek wereld-
muziek.

Deze middag zal in het teken staan van muziek wat
het koor de afgelopen vijfjaar zo al heeft gezongen.
De teams hebben dan ook de titel water, lucht en
wind meegekregen.
En in tweede instantie de titel wereld muziek en
daar gaat het orkest ook in mee.

Laat u mee slepen op reis om de wereld.

Het koor staat onder leiding van dirigent Martijn de
Jager.

De middag begint om 15.00 uur

De plaats is:
Zuiderkerk
De Drift 46
9203 GH Drachten

Hartelijke groet Albertje van Wattum
Secretariaat Allegrèsse
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GZN De Brinkzangers in Norg

Wat is zingen toch heerlijk! Elke week als we woens-
dagavond lekker hebben gezongen met elkaar, zien we
blije en lachende gezichten die de Brinkhof uit lopen.
Een groepje leden gaat met elkaar nakletsen aan de
stamtafel in De Brinkhof, een ander groepje leden
schaart zich om de bar. Voor die mensen is de woens-
dagavond meer een avondje uit dan een repetitieavond.
De Brinkzangers bestaat uit vijftig mannen en vrouwen
die onder leiding van Corien Kronemeijer een gevari-
eerd repertoire zingen. Onze vaste pianiste Tanya Kha-
leva begeleidt ons daarbij. We zingen voornamelijk
lichte muziek, variërend van popmuziek tot Neder-
landstalige liedjes en wereldmuziek. Maar daarnaast
zingen we ook een paar klassieke nocturnes van Mozart
en een l6'eeuwse Franse ballade.

Optredens
Elk jaar treden we een paar keer op. Vaste prik is onze
kerst-uitvoering, die we samen met muziekvereniging
De Vooruitgang organiseren. We zorgen ook altijd voor
een kinderkoor dat bestaat uit leerlingen van de plaatse-
lijke basisschool De Hekakker. Vorig jaar werd het
koor begeleid door twee leden van De Vooruitgang, Jan
Dijk en Ubel Bolt. Dat bleek zo'n succes dat we dat dit
jaar herhalen. Verder zingen we ook vaak mee in de
Kerstnachtdienst van de Margarethakerk in Norg. Wat
klinkt alles mooi als je het in een kerk zingt!
Uniek aan De Brinkzangers is ons Kleine Koortje. Dit
is een kleine groep Brinkzangers die zelfstandig, dus
zonder onze dirigent, onder begeleiding van een accor-
deonist gezellige meezingers ten gehore brengt. Het
Kleine Koortje repeteert eens per maand en treedt op in
verzorgingshuizen en bij informele gelegenheden. Bij-
voorbeeld bij jubileums van leden, op een kerstmarkt of
bij de Spektakeltocht in Norg.

Gezellige uitjes
Maar we doen meer dan zingen alleen. In september
hebben we ons jaarlijkse dagje uit. Elk jaar een wisse-
lend groepje leden een verrassend uitje. Zo bezochten
we vorig jaar brouwerij Maallust in Veenhuizen, en het
jaar daarvoor hadden we een bakworkshop bij Bakkerij
Fledderus in Zeijen. Wat we dit jaar gaan doen is nog
een verrassing. Maar een ding is zeker: het wordt een
ontspannen en gezellige dag.

Heb je zin om mee te doen? Kom dan eens meezingen
op woensdagavond om 19.30 uur in De Brinkhof in
Norg. Kijk voor meer informatie op
www. gzndebri n kzan gers.n l.
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tel:0592-855052
Mob.06-12479401
E-mail ;admin@bvkid.nl

Korenslag in schouwburg Ogterop
Zaterdag 13 mei organiseerde de Bond van Koren
in Drenthe de Drentse Korenslag in de prachtige
schouwburg Ogterop te Meppel. 13 koren streden
om de felbegeerde twee bekers.

In het middagpro-
gramma traden
slechts drie koren
op. Door verschil-
lende oorzaken
stonden we voor
een voldongen
feit. We hebben
ervoor gekozen de
drie koren geza-
menlijk te laten

inzingen. Op deze manier fungeerden ze als pu-
bliek voor elkaar en was de zaal redelijk ger,uld.
Hierop werd door de koren positief gereageerd.
Voor de jury, die bestond uit Jose Zwerink en Jetse
Bremer was dit rustig op gang komen. Ook dit jaar
werd, evenals vorig jaar, digitaal gejureerd.

Er waren dit jaar 9
koren in de popu-
laire muziek klas-
se A en 4 koren in
de overige muziek
klasse B. Ook dit
jaat had ieder
koor 25 minuten
tijd om hun num-
mers te laten ho-
ren. Ze hadden
allen wel de verplichting om één stuk a capella te
zrngen.
Vanaf het begin werd er meteen goed gezongen
door de koren. De koren, zowel dames als ge-
mengd, brachten enthousiast mooie muziek op
goed niveau.

Zo kwamen de
liederen Avond en
Hallelujah een
keer dubbel voor-
bij. Door de goede
medewerking van
de deelnemers kon
dejury op de ge-

plande tijd hun visie geven over hun belevingen
van deze prachtige dag. Zij waÍen het duidelijk met
elkaar eens; de prettige sfeer, de kwaliteit van de
gezongen nummers en over de uiteindelijke win-
naaÍs.
In de A categorie ging Vocal@Motion met de be-
ker naar huis en in de B klasse was het Pearl Voi-
ces.

De Bond van Koren in Drenthe kan terug zien op
deze kwalitatief goede en prachtige dag. De Bond
hoopt dat meer koren zich hierdoor zullen laten ver-
leiden om in de toekomst hieraan mee te doen.

Volgend jaar organiseert de Bond het "Drents
Zangfestijn". Dit is zingen zonder jury en wel op 7
april 2018 in Theater de Tamboer te Hoogeveen.
Ook hier kunnen alle aangesloten koren van de
Bond van Koren in Drenthe aan meedoen.

Bond van Koren in Drenthe

Workshops

De Bond van Koren in Drenthe heeft onlangs, na een
verzoek van leden op de ledenvergadering, een docen-
tenlijst aangemaakt. Deze docentenlijst kan door de aan-
gesloten koren geraadpleegd worden wanneer zij een
workshop willen organiseren. Op deze lijst staan de na-
men van de docenten en hun specialiteit. Er zijn natuur-
lijk talrijke onderdelen waarin men zich kan verdiepen:
de gebruikelijke onderdelen als stemvorming, adem-
steun, houding, maar ook specifiek het strottenhoofd.
Ook is de specialiteit in bevrijdend zingen aanwezig.
Wanneer u dit leest en u weet nog een docent met een
specialiteit, meldt u zich dan bij het secretariaat van
BvKiD.

Flver
De Bond van Koren in Drenthe heeft tevens een nieuwe
promotieflyer ontworpen. Het doel hiervan is, koren te
benaderen die op dit moment niet zijn aangesloten bij de
Bond van Koren in Drenthe. ledereen is vrij in z'nkeuze
van organisatie, maar wij willen ieder laten kennis ma-
ken met de Bond van Koren in Drenthe.

Drents Zanefestijn

Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen voor het nieuwe
Drents Zangfestijn al binnen. Dit nieuwe
zangevenement zal plaats vinden op zaterdag 7 april
2018 in theater 'De Tamboer' in Hoogeveen. Het Drents
Zangfestijn is een tweejaarlijks evenement zonder jury
beoordeling en zonder prijsbekers. Een muzikale zan-
gersdag, met de nadruk op gezellig. Hoe kunnen we dat
voor elkaar krijgen? Ten eerste zijn we natuurlijk afhan-
kelijk van het aantal deelnemende koren. Het ligt in de
bedoeling dat de koren meerdere keren kunnen optre-
den. We hebben verschillende zalen tot onze beschik-
king en het is zelfs mogelijk om in de foyer te zingen.
Ook de invulling van deze dag is geheel afhankelijk van
het aantal koren. Wij hopen u hiervan in de volgende
Koorklanken uitgebreid verslag te doen.

Met vriendelijke groet,
Tinus de Jong, bestuurslid



NieuwS van
de Bond van Zangkoren in
Noord-Holland

Secr.:Mw. M. Groot-de Boer
Platanenlaan 38
1613 TP Grootebroek
Iel:0228 - 522154
e-mail: bvz-nh@gmx.net
www.korenbond-nh.n1

Jubilea mei t/m oktober 2017
In deze periode zijn weer een aantal jubilarissen
gehuldigd met een welverdiende oorkonde voor
jarenlang lidmaatschap van hun koor.

Onze hartelijke gelukwensen voor deze trouwe le-
den!

September

Vivace, Aalsmeer

Nel Koeleman
Akke Lodewijk
Janny Wilms Floet

Starlight, St. Pancras

Nelleke Bruns
Anneke Breed
Margreet van Klinken
Ineke Poland21 jaar

Oktober

Vrouwenkoor Con Anima, Zwanenburg
Nel Huijser-Meinders 40 jaar

Koorjubileam

Hejmisj Zain, Arnsterdam 25 jaar

-o-o-o-o-o-

DIRIGENT(E) GEVRAAGD

Popkoor Cantabile uit Andijk
Zoekt naÍr een dirigent voor de vrijdagavond per
direct.

'Wij hebben inmiddels T0leden en worden begeleid
door een combo.

Inlichtingen bij:
Marian v an Zwieten. voorzitter
Dijkweg 303
1619 JG Andijk
tel:06-54288308

MWruffirriltt
Dit is een noodkreet betreffende ons koor
Het Musiforum.
Ons gemengde koor bestaat op dit moment 32 jaar
en wij zijn graag geziene gasten in de ouderencen-
tra in en om Amsterdam.

Daarnaast geven wij jaarlijks ons grote concert met
solisten en prijzen wij ons golukkig, dat het concert
mag rekenen op een grote schare bezoekers.

Om de koorwerken 4 stemmig te blijven kunnen
geven, hebben wij uiteraard voor alle stemsoorten
voldoende stemmen nodig en daar nu zit ons pro-
bleem.

Bij de tenoren wil het ons tot heden niet lukken
voldoende maffLen te krijgen.

Daarom vragen wij u hierbij of er enkele heren zijn
brj uw vereniging die ons willen ondersteunen.

Onkosten kunnen elt. vergoed worden.

Daarbij willen wij hen zeker niet verplichten lid te
worden van ons koor, het is zuiver bedoeld als on-
dersteuning van ons concert op zondag 11 decem-
ber a.s.

Zoals u ziet, is de periode nogal aan de korte kant
en is haast geboden.

Wilt u deze oproep onder de aandacht van uw
(koor)leden brengen?

Bij voorbaat hartelijk bedankt!
Met vriendelijke gÍoeten,
Henny van der Graaf.
Voorzitter

Zangv er eni ging Het Musiforum
Tel:020 6136231
www.hetmusiforum.nl

Repetitie woensdag: 12.30 - 15.00 uur

Ontmoeting, Louis Couperusstraat I33, Amster-
dam Slotermeer

-o-o-o-o-o-

Popkoor Cantabile
uit Andijk is op zoek naar een dirigent voor de
vrijdagavond met ingang van september 2018.

Het koor heeft inmiddels 70 leden en wordt bege-
leid door een combo.

Marian v an Zwieten. voorzitter
Dijkweg 303
l6l0 JG Andijk
tel'06-54288308

25 jaar
25 jaar
25 jaar

25 jaar
25 jaar
25 jaar

-o-o-o-o-o-
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Asenda

Op 4 november 2017 houdt de Bond vanZangko-
ren in Noord-Holland een concert varié in het ge-
bouw van Wijkcentrum Mare Nostrum, Aruba-
straat2 te Alkmaar.
Het eerste koor start om 12.00 uur.
De presentatie is in handen van Bert Verkuijk.

De jaarvergadering zal worden gehouden op za-
terdag 24 maart 2018 in het gebouw van Wijkcen-
trum Mare Nostrum, Arubastraat 2 te Alkmaar.
Uiteraard ontvangt uw koor te zijner tijd daarvoor
nog de uitnodiging met de bijbehorende stukken.

Op een zaterdag in april 2018 organiseert de Bond
van Zangkoren in Noord-Holland een studiedag
Amateurkunst en Recht.
Deze studiedag is speciaal bedoeld voor de be-
stuursleden en aspirant bestuursleden van onze ko-
Íen.
De onderwerpen die besproken zullen worden,
gaan over de nieuwe regelgeving van de Overheid,
hoe wij onze dirigenten en begeleiders legaal voor
onze koren kunnen laten staan, de gageverklarin-
gen die voor optredens gevraagd worden voor be-
jaardenhuizen etc.

Op zaterdag 26 mei 2018 willen wii weer een
workshopdág organiseren.
De onderwerpen voor deze dag en de workshoplei-
ders zijn nog niet bekend, maar noteer deze datum
alvast in uw agenda voor uw koorzangers en -
zangeressen.

Op zondag 4 november 2018 staat in onze agenda
een Popkorenfestival gereserveerd.

Ook kunnen koren een aanvraag indienen bij onze
secretaris voor:

Workshop Podiumpresentatie, deze workshop
wordt gegeven op maximaal drie eigen oefenavon-
den van het koor door Walter Roosendaal. Deze
workshop komt geheel voor rekening van de Bond.

\ilorkshop muziekschrift en notenlezen, deze
workshop kan in overleg worden gegeven door Ka-
rel Kok van Muziekschool Schagerbrug.

Workshop Zang en Dictie, deze workshop wordt
verzorgd door Eva Willems. Eva geeft deze work-
shop of op uw koorlocatie en bij Eva zelf.
Voor deze workshop betaald uw koor een eigen
bijdrage van €3,- per koorlid dat op 1 januari van
het lopende lidmaatschapsjaar lid van uw koor is.

Workshop Koorregie, deze workshop wordt ge-
geven door Marijke de Wit en kan op maximaal2
sessies aangevraagd worden. Is ook gratis.

Concert Varié
Zaterdag 4 November 2017

Mare Nostrum, Arubastra at 2, Alkmaar

Optreden tijdens het le blok
Yan12.45 tot 13.50 uur

Seniorenkoor De Mare

Door Eendracht Sterk

Vocal Tour

Optreden tijdens het 2e blok
Yan14.20 tot 15.25 uur

Sweet Things

Dameskoor Evergreen

She Sings

Optreden tijdens het laatste blok
Van 15.55 tot 17.00 uur

Seniorenkoor Overdie

G em.Zangvereniging St. Caecilia

Girls & Company

Aansluitend een verrassend optreden van ..

Sluiting om 17.30 uur

-o-o-o-o-o-

Vocaal Ensemble Dwarsklank
zoekt

ervaren projectzan gers

voor het impressionistische Franse Concert

Atmosphères Lyriques
Gabriël Fauré
Jules Massenet
Camielle Saint-Saëns

dirigent Marieke Koster

Uitvoering 11 en 12 november 2018

Er zíjn twee instapmomenten:
begin februari 2018 en eind april 2018

Lees meer op onze site www.dwarsklank.nl
mail of bel met Julia Pelupessy
of via informatie@dwarsklank. n I

of 06-48566278
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Nieuws van de
Regionale
Zangersbond
Zuidwest
Nederland

Secr.:Dhr D. Vos
Deltaweg 5

4328 GE Burgh Haamstede
tel. 0111 - 65 18 14
E-mail : dav o s@ze elandnet.nl

Ons proiectkoor

Na de mooie concerten "Parels van de klassieke
muziek", is het even stil geweest voor het inmid-
dels bekend geworden Projectkoor.

Maar er werd van vele zijden aangedrongen op een
nieuw project.

Uit de vele muziekstukken die werden aangedra-
gen, is met medeweten van de dirigent gekozen
voor een kort muziekstuk dat met een viertal repe-
titiedagen kan worden ingestudeerd: "Liebeslieder
Walzer opus 52 van Johannes Brahms. Hiervan
worden alleen de liederen ingestudeerd voor het
koor.

Het werk wordt uitgevoerd op 28 oktober tijdens
hetZangersfestival van de Bond.
Ardjoena Soerjadi dirigeert het koor, Rien Balken-
ende begeleidt op de piano.

Het tweei aarlii ks Zaneersfestival.

Het tweejaarlijks Zangersfestival wordt gehouden
op 28 oktober in de Welkomkerk van Rockanje.

Hiervoor hebben zich 10 koren ingeschreven.

Ook koren van buiten de Bond hebben belang-
stelling getoond voor dit festival, b.v. de Sirenen,
een vrou\ /enkoor van de NBvP Vrouwen van Nu.
Fijn, dat ook zij belangstelling tonen voor onze
Bond.

Verder nemen naast de Sirenen en het Projectkoor
deel: Zanggroep Encore uit Westvoome; Gemengd
koor Excelsior uit Dirksland; Vocal Group
Sing@Sea uit Oostkapelle; Popkoor Tintunes uit
Tinte; Gemengd koor Zilt uit Burgh-Haamstede;
Vocaal Ensemble Canto ad Mare uit Noordwelle;
Van Zessen Klaar uit Vierpolders.

De RZZN heeft momenteel 46 koren in het be-
stand, daarom hadden we meer aanmeldingen ver-
wacht voor dit zangersfestijn.

De koren worden met een geschreven rapport be-
oordeeld door twee juryleden:
Mevr. Janny Dieleman en Dhr. Mar van der Veer.

Nieuw Proiect

Reeds wordt er door het bestuur aan een nieuw Pro-
ject gewerkt; "Petite Messe Solenelle", van G. Ros-
sini, een prachtig muziekstuk voor vierstemmig
koor en 4 solisten.

De begeleiding is op piano en harmonium. Zowel
de solisten en de begeleiders zrjn al bekend. Ook
Ardjoena Soerjadi zal de directie weer op zich ne-
men.

De aanmeldingsformulieren zijn verstuurd en een
flink aantal koristen hebben zich al ingeschreven.

Begin januari 2018 beginnen de repetities, 7 into-
taal, verspreid over 2018.

De uitvoeringen vinden plaats in Vlissingen, Briel-
le en Zierlkzee in november en december.

De RZZN doet deze groot opgezeÍte projecten, om-
dat koren dit zelf meestal niet kunnen opstarten en
financieren. Ook kunnen niet bondsleden zich in-
schrijven voor zo'n project.

Er is zeker nog plaats voor zangers, die in een groot
koor willen zingen.
Zie de website: www.RZZN.nl

Jubilea

Diverse koren hebben hun jubilarissen in het zon-
netje gezet , omdat ze velejaren hun stem aan hun
koor hebben gegeven.

Mevrouw Hanneke Kenters was 50 jaar lid van ge-
mengd koor Zrlt uit Burgh-Haamstede.

Ina Kats en Mimi v.d. Ouden waren 25 jaar lid van
gemengd koor Excelsior uit Dirksland.

Ook Helvoets Dameskoor had 2 dames in de gele-
deren die 25 jaar trouw in het koor hebben gezon-
gen, dat zijn: Willy v.d. Polder en Ineke Vlaming.
Zrj lcr egen allen een "Boeltj e" uitgereikt.

Een "Boeltje" is een 35 cm groot keramisch beeldje
van een zanger ofzangeres.

Koorbesturen kunnen dat bij het secretariaat van de
Bond aanvragen.

Asenda

Enkele koren hebben onze bestuursleden geihfor-
meerd over hun concert.

Zo heeft Mannenkoor "De Westhoekzangers" op
22 oktober een Lustrumconcert, zij bestaan 15 jaar
en Helvoets Dameskoor gaat op zaterdag 4 novem-
ber een Najaarsconcert geven.

David Vos.
secretaris
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