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15 augustus 2016 – 11 aw 5776

Beste koorleden,

Volgende week maandag 22 augustus begint om 20.00 uur
het nieuwe koorseizoen na de zomerstop. We hopen dat
iedereen een plezierige zomer heeft gehad, lekker is
uitgerust, misschien nog wat met elkaar heeft geoefend
om ontspannen de koordraad te kunnen oppakken. Tijdens
de repetities zullen we ons voorbereiden op Gan haShalom
en op de Hoge Feestdagen begin oktober.

TWEE DATA VOOR JE AGENDA
-

20 november 2016

Sjier Chadasj moet nog een openbaar concert
geven in verband met de subsidie van
Amsterdams Fonds voor de Kunsten. We gaan
die middag optreden in de LJG en het zal een

soort meezing concert worden voor alle
LJG-ers in het land. Zij worden binnenkort
uitgenodigd hiervoor. De entreeprijs is
€ 5,- en in de pauze zijn hapjes en drankjes
te krijgen om het voor mensen die van wat
verder weg komen aantrekkelijk te maken.
Een combinatie van muziek en eten werkt
altijd wel goed.
-

30 april 2017

CD opname van ons repertoire in het Witte
Kerkje van 10.00 – 18.00 uur.
Kampstraat 8, 3741 AR Baarn.
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TERUGBLIK
Onthulling Joods Monument Baarn

Woensdagmiddag 27 januari 2016 heeft Sjier Chadasj vier stukken a-capella gezongen tijdens de
onthulling van het Joods Monument Baarn in het Amaliapark bij het Stationsplein in Baarn. Het
monument, een wand met de namen van de 45 weggevoerde Baarnse Joden, werd onthuld in het bijzijn
van de burgemeester en onze rabbijn Menno ten Brink, die het Kaddisj en Jizkor zei. Dit was ons
repertoire:
- Mi ma'amakim
- Enosj
- Lechol isj jesj sjem
- Eli, eli
www.joodsmonumentbaarn.nl

Sjier Chadasj Uitje - 7 februari
Op zondagmiddag 7 februari waren de leden Sjier Chadasj
uitgenodigd om met hun partner de twee bijzondere
fototentoonstellingen te bekijken in het Joods Historisch
Museum. Ieke gaf desgewenst nog extra informatie
- “De oorlog voorbij - Leonard Freed fotografeert Joods
Amsterdam in de jaren vijftig”
- “Benno Premsela - Max Heymans,
mannen met lef en stijl”
www.jhm.nl/actueel/tentoonstellingen
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Opreden in Alkmaarse Synagoge
Op zondagmiddag 20 maart heeft Sjier Chadasj met het
programma ‘Het Joodse Jaar door met het koor Sjier Chadasj’
opgetreden in de Alkmaarse Synagoge, Hofstraat 15-17 in
Alkmaar, een kleine mediene sjoel, waar plaats was voor ongeveer
zestig toehoorders. Mede door een gift van de schoonmoeder van
Leo Stokx, Paula Gruber z.l. heeft dit concert plaats kunnen
vinden. Zij heeft dit concert helaas niet meer kunnen meemaken,
maar we hebben het concert aan haar nagedachtenis opgedragen.
Het repertoire was hetzelfde als tijdens het optreden op 21 juni
2015 in de Willem de Zwijgerkerk.
Loes Citroen schreef na het optreden:
Hier heb ik ook allemaal positieve geluiden gehoord over jullie
optreden. Ik vond het ook geweldig jullie optreden, zoals iemand
tegen mij zei, "de muren zijn weer gevoed " Ook ik wil jullie
bedanken voor je geweldige inzet, het was een vreugde om het
te organiseren.

Optreden in de Alkmaarse Sjoel tijdens de inleiding
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Joods Korenfestival
Sjier Chadasj was na de opening door Samu de Leeuw als
eerste aan de beurt. Doordat Jo deze middag een ander concert
had, hebben we a-capella gezongen. Dit was ons repertoire:
1.
2.
3.
4.
5.

Baruch Haba
Ma towoe
Adon Olam (Lewandowski)
Sim sjalom
Jewarechecha

Jules van Hessen schreef naar aanleiding van ons optreden:
Gisteren viel het me met name op hoe enorm “jouw” Shir Chadasj
vooruit is gegaan! Was aangenaam verrast! Heel
knap gedaan!!

Marcela reageerde:
Dank je wel voor je woorden! Ik ben heel blij hoe het met het koor is gegaan, vooral dat het a capella
was en zij zijn niet gewend zonder begeleiding te zingen.

Sjaak Samshuijzen heeft dit filmpje gemaakt:

www.youtube.com/watch?v=zBk2iEdRQ-o
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Beth Joles
De repetitie na het fantastische 10e Joods Korenfestival heeft Sjier Chadasj het koor Beth Joles
uit Haifa uitgenodigd om samen te repeteren in de LJG. De dirigente van Beth Joles heeft ook
haar steentje bijgedragen. In de pauze trakteerden wij hen op Nederlands Joodse lekkernijen,
zoals boterkoek, appeltaart, stroopwafels en ontbijtkoek ...

Afsluiting zomerseizoen
Op 11 juli hebben we na de pauze met zelf meegebrachte nasj het seizoen feestelijk afgesloten.
Jacqueline kreeg van Sophie een hartelijk woord en een boeket voor haar onbaatzuchtige inzet
voor het koor en voor het mogelijk maken dat Olly bij de repetities kan zijn.
Jacqueline, Kol hakavod!
Margriet bedankte ook Marcela en Jo, voor hun positieve inzet, waardoor we ook dit jaar weer
muzikaal zijn gegroeid.
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Kleding tijdens optredens
De heren hebben inmiddels zwarte en witte koorkeppels. De witte koorkeppels worden tijdens de Hoge
Feestdagen gedragen. Tenzij anders vermeld dragen vrouwen zwarte kleding met het zijden turquoise
sjaaltje, de fluffie. Mannen dragen een zwarte broek/kostuum en een wit overhemd met de blauwe das.
Echter :
 op Gan haSjalom dragen vrouwen zwart zonder fluffie, mannen dragen een zwarte broek, een
wit overhemd met stemmige das.
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 Tijden Rosj haSjana, Kol Nidre en Jom Kipoer dragen mannen
effen wit-zwart, of naar eigen voorkeur helemaal wit, en vrouwen dragen
ook effen wit-zwart, zonder de blauwe sjaal, of helemaal wit naar keuze.
Fluffie
De proef om de fluffie op te spelden in plaats van de kreukwillige sjaal is
tijdens Sjawoeot positief uitgevallen. Wie een betere benaming heeft
voor fluffie krijgt een prijsje, want deze is al zeer goed.

Muziekmappen
Tijdens ALLE diensten gebruiken we de zwarte map en alleen tijdens "bijzondere" uitvoeringen,
bijvoorbeeld op Gan haShalom, Korenfestivals en Choepot gebruiken we de zogenaamde “feestmap”, de
map met het logo van Sjier Chadasj. Het oogt beter wanneer iedereen dezelfde map voor zich heeft.

Aanwezigheid
Mocht je niet op een repetitie kunnen komen, meld dit dan bij Marcela:
marcelaobermeister@gmail.com met een (cc.) aan Sarah: Sarah@ambire.nl

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/nl/koor-sjier-chadasj. Daar is onder de kop repetities ook
het repetitieschema te vinden. Voor de Nieuwsbrieven ben je van harte
uitgenodigd om kopij of foto’s op te sturen naar sjierchadasj@hotmail.com
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Agenda en REPETITIE OVERZICHT SJIER CHADASJ 2016 - 5776
Augustus

Oktober 2016

November

22-08
29-08

02-10 Erev Rosj haSjana
03-10 1ste dag Rosj haSjana
04-10 2de dag Rosj haSjana
10-10
11-10 Kol Nidre
12-10 Jom Kipoer
17-10 Soekot
24-10 Simchat Tora
31-10

7-11
14-11

September 2016
05-09
12-09
19-09
25-09 Gan haSjalom
26-09

Bestuur stichting Liberaal Joods Koor Sjier Chadasj
Fred, Ieke, Jacqueline, Margriet en Sarah

20-11 Lewandowski Concert
21-11
28-11

December
12-12
19-12
25-12 Beth Shalom of
01-01 2017 Beth Shalom
26-12 ???
31-12 Sjabbat Chanoeka

