Sjier Chadasj Nieuwsbrief

1

16 augustus 2012 – 28 av 5772

Beste koorleden,
Dit is de eerste Sjier Chadasj Nieuwsbrief die je krijgt. De nieuwsbrief zal met zekere regelmatigheid
verschijnen om je op de hoogte te houden, maar ook om anderen te informeren: je wordt van harte
uitgenodigd om kopij of foto’s op te sturen naar sjierchadasj@hotmail.com
Aanstaande maandag 20 augustus begint na de zomerstop het nieuwe koorseizoen. We hopen dat
iedereen een plezierige zomer heeft gehad, lekker is uitgerust en ontspannen de koordraad weer op
zal pakken. De eerste repetitie begint zoals vanouds om acht uur ’s avonds.
Agenda
Het is nu eind augustus en er staan al snel een flink aantal optredens op de agenda, waarvoor we 20
augustus meteen zullen gaan repeteren. Op deze repetitie krijg je de repertoirelijst van de Hoge
Feestdagen uitgereikt.
zondag 2 september
s’micha en installatie van Ira Goldberg
Ira Goldberg zal op zondagmiddag 2 september 2012 vanuit het Levisson
Instituut zijn s’micha - rabbinale bevoegdheid - krijgen. Deze plechtigheid
zal plaatsvinden in de sjoel van LJG Amsterdam. Aansluitend zal rabbijn
Ira Goldberg feestelijk geïnstalleerd worden als tweede rabbijn van onze
gemeente voor de duur van twee jaar. Het LJG koor Sjier Chadasj zal
samen met zeven SjatzMatz leden, de bij het Levisson-instituut opgeleide
sjlichee tsiboer, een bijdrage leveren.
Aangezien dit zeer kort dag is, wordt iedereen verzocht a.s. maandag de volgende
bladmuziek hiervoor mee te nemen:
1. Baruch haba
2. Ma Towoe (zoals we die op Rosj Hasjana zingen)
3. Asjrei
4. Kedoesja (iets anders dan normaal, andere tekst van Gilad)
5. Ledor wador
6. Psalm 150
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zondag 9 september
Gan haSjalom
De plechtigheid is om 14.00 uur op Gan haSjalom Hoofddorp en ca. 15.15 uur op Gan
haSjalom Amstelveen. Alleen in Amstelveen zal het koor worden ingezet.
repertoire:
Enosj
Adonai ma adam
Sjiwitie Adonai
zondag 16 september
maandag 17 september`
dinsdag 18 september
dinsdag 25 september
woensdag 26 september
maandag 1 oktober
maandag 8 oktober

Erev Rosh Hashana
Rosh Hashana I
Rosh Hashana II
Kol Nidre
Jom Kipoer
Soekot
Simchat Tora

zaterdag 10 november
0chtenddienst (verjaardag Jacqueline !!!)
repertoire:
o.a. Adon Olam van Djerba
zondag 18 november
Benefietconcert
Voor het a.s. Benefietconcert op 18 november is een oproep gedaan op de website en in de
volgende Kol Mokum Katan, om extra koorleden te werven. Deze extra koorleden zullen
gedurende acht repetities drie stukken leren zingen tegen een kleine bijdrage van vijftien
euro. Ze zullen vóór de pauze samen met ons, het LJG koor Sjier Chadasj, repeteren en deze
combinatierepetities beginnen op 27 augustus, en vallen verder op 3, 10, 24 september, 22,
29 oktober en 5, 12 november. Er hebben zich inmiddels vier mensen aangemeld.
Na de pauze repeteren we voor de Hoge Feestdagen.
repertoire Benefietconcert:
El Melech Yoshev
de Amsterdamse Kedoesja
B'sefer Chajiem
Podium
Voor de Hoge Feestdagen zal een podium voor het koor worden opgebouwd voor maximaal 18
personen (drie meter diep en vier meter breed). Bij sommige diensten zal dit voldoende ruimte
bieden, maar bij andere niet. Omdat het podium tijdens de Hoge Feestdagen niet breder en/of
dieper kan worden gemaakt, zullen we hier zo soepel mogelijk mee om moeten gaan en zal het soms
niet anders zijn dan dat een paar koorleden naast het podium komen te staan. Margriet en Ieke
hebben al aangegeven dat zij, mocht dit zich voordoen, naast het podium gaan staan.
Voor de s’micha van Ira Goldberg op 2 september kan het podium eventueel wel worden uitgebreid,
omdat er geen vaste plaatsen zijn ingedeeld.
Kleding tijdens optredens
Vrouwen dragen zwarte kleding, met de blauwe sjaal. De sjaal wordt niet omgeslagen, maar ligt los
om de schouders. Mannen dragen een zwarte broek, een wit overhemd met de blauwe das.
Echter
 op Gan haSjalom dragen vrouwen helemaal zwart, en geen blauwe sjaal, mannen dragen een
zwarte broek, een wit overhemd met stemmige das.
 Tijden Rosj haSjana, Kol Nidre en Jom Kippoer dragen mannen effen wit-zwart, of helemaal
wit, en de vrouwen ook effen wit-zwart, zonder de blauwe sjaal, of helemaal wit naar keuze.
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Muziekmappen
Op de Hoge Feestdagen en Gan Hasjalom gebruiken we de zwarte map en de alle andere andere
uitvoeringen de witte feestmap. Het is prettiger wanneer iedereen dezelfde map voor zich heeft, dat
oogt beter.
Aanwezigheid
Mede namens Marcela het verzoek, om wanneer je niet op een repetitie kunt komen, dit bij haar te
melden, marcelaobermeister@gmail.com en een (cc.) naar Sophie te sturen, s10schaap@upcmail.nl.
Flyer
We hebben inmiddels een nieuwe, aangepaste flyer, met dank aan David voor het uitdraaien en
vouwen. Je kunt het zien liggen in de foldercarrousel links bij de ingang van de Sjoel.
Website
Naast de mails die je geregeld krijgt, en deze nieuwsbrief, kunt je ook actuele informatie en de
repetitielijst vinden op de website www.ljgamsterdam.nl/religieus/koor
Daar is onder de kop repetities ook het repetitieschema te vinden.
Koorreglement
Voor je informatie en administratie vind je als pdf bijlage het koorreglement.

Vriendelijke groeten,
Ieke, Jacqueline, Liane, Margriet en Sophie
bestuur stichting Liberaal Joods Koor Sjier Chadasj

