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17 augustus 2017 – 25 aw 5777

Beste koorleden,

Volgende week maandag 21 augustus begint om 20.00 uur het
nieuwe koorseizoen na de zomerstop. We hopen dat het een
rustige zomer is geweest en iedereen is uitgerust om
ontspannen de koordraad te kunnen oppakken. Tijdens de
repetities zullen we ons voorbereiden op Diaspora, Gan
haShalom en op de Hoge Feestdagen in september.

Dirkje en Wim
We hebben begin van de zomer ook verdrietig nieuws gehoord
over de gezondheid van Wim, de man van Dirkje. Vorige week kregen we deze mail:
Lieve mensen van Sjier Chadasj,
Wat een liefdevolle berichtjes, kaarten, bloemen ....en bezoek namens jullie naar aanleiding van de
onverwachte ziekte van Wim. Dat geeft een mens moed en kracht om door te zetten.
Voorlopig kan Wim de portiersdiensten op maandagavond nog niet doen. Ik zelf ga proberen zoveel
mogelijk aanwezig te zijn op de repetities. Er gloort een beetje hoop voor Wim. De eerste boodschap
was , nog een paar maanden hooguit. Inmiddels denken ze dat de veroorzaker een zeldzame autoimmuunziekte is. Dat is met medicatie etc. behandelbaar en geeft een betere levensverwachting, hij
voelt zich inmiddels ook wat beter dankzij de medicatie, Baruch Hashem. Of het inderdaad deze ziekte
is en wat er met de tumor moet gebeuren is nog een
vraagteken en daar hopen we de komende maanden meer
duidelijkheid over te krijgen.
We zijn er dus nog lang niet, maar hoop doet leven zeggen
we dan maar. De 14e tot de 21e nemen we even een timeout ergens in een bungalowtje en hopen daarna weer
opgefrist verder te kunnen.
Nogmaals, enorm bedankt allemaal en tot de 21e.
lieve groet, Dirkje ook namens Wim.
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VIER DATA VOOR JE AGENDA
zondagmiddag 10 september
14.00 - 17.00 uur
Diaspora – Europese dag Joods Erfgoed
Sjier Chadasj treedt op met een openbare repetitie tijdens
Diaspora, Europese dag van Joods Cultureel Erfgoed bij LJG
Amsterdam met diverse activiteiten. Naast ons optreden en dat
van Hans Schabel is ook de expositie 'Espaces Nomades' van
Sophie Cohen-Scali te zien.
Info via secretariaat

donderdagavond 26 oktober
CD PRESENTATIE & CONCERT
Op donderdagavond 26 oktober 2017 zullen we met een
concert onze CD “LEDOR WADOR - Sjier Chadasj zingt
Lewandowski” presenteren, met als speciale gast Chaïm van
Unen. We hebben Chaim uitgenodigd voor dit concert, omdat
hij 15 jaar geleden Marcela heeft ontdekt om het koor te komen
dirigeren. Wij zijn daar nog steeds heel blij mee. Op 26 oktober
zingt Chaim enige solo’s met ons en aan Chaim wordt officieel
de eerste CD overhandigd. Hij is een soort eregast die avond en
hij vindt het geweldig om met het koor te zingen
LEDOR WADOR is vanaf 10 september a.s. te bestellen door
overboeking van €12,50 per CD, incl. verzendkosten op
bankrekeningnummer NL13INGB0005215767
t.n.v. Sjier Chadasj o.v.v. “CD LEDOR WADOR” en je naam en
adres.

zondagmiddag 17 december
Chanoeka in Beth Shalom
Sjier chadasj zing samen met ASK en Santa Serviçio in Beth Shalom. Meer informatie volgt later
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zondagmiddag 7 januari 2018
14.00 uur: Kooruitje naar twee tentoonstellingen:
1. The Jewish Jukebox in het Joods Historisch
Museum, zie link:
http://jck.nl/nl/tentoonstelling/jewish-jukebox-100-jaarmuziek-op-schellak-en-vinyl
2. Drie eeuwen geschiedenis: Joden in Nederland 1600 1900
http://jck.nl/nl/tentoonstelling/drie-eeuwen-geschiedenisjoden-nederland-1600-1900

TERUGBLIK
Sjier Chadasj kooruitje - 12 februari 2017
Op zondagmiddag 12 februari waren de leden Sjier Chadasj uitgenodigd om met hun partner de twee
bijzondere fototentoonstellingen te bekijken in het Joods Historisch Museum. Ieke gaf nog extra
informatie. De opkomst was niet zo groot, maar het was erg gezellig met elkaar.
FACE IT! Oordelen op 't eerste gezicht,
Stereotypen en beeldvorming in het Joods Historisch Museum

Samuel Jessurun de Mesquita
tekenaar, graficus en sierkunstenaar
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Margriet en Martin vijftig jaar getrouwd 24 maart 2017
Een bijzondere Erev Shabbat, met de
koved voor Margriet en Martin, die
vierden dat zij vijftig jaar geleden, op een
dinsdagmiddag hun choppe hadden.
dit was het repertoire:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ma Towoe
Eli Eli
Lecha Dodi
Mizmor Sjir
Wene’emar (Wehaja)
Adon Olam van Djerba
Jewarechecha

Margriet en Martin werden door het koor
toegezongen op de wijs van Katootje, die
naar de Botermarkt ging, het huidige
Rembrandtplein.

Optreden Joods Korenfestival 26 maart 2017
Yardeen Roos presenteerde de middag en Sjier
Chadasj was na de pauze aan de beurt. Dit was ons
repertoire:
1.
2.
3.
4.
5.

Hodo (Jeff Hamburg)
Zacharti Lach
Lo Amoet
Ma Towoe
Halleluja (psalm 150).

Shura Lipovski kreeg de hele zaal aan het zingen.
Klik hier voor een impressie
www.youtube.com/watch?v=BERMn4Yy-FU
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Opname CD in Baarn 30 april 2017
Na ons goed te hebben voorbereid met twee ingelaste repetities,
op 17 en 25 april. (de repetitie van 24 april ging niet door, vanwege
Jom haSjoa), hebben we elkaar op een mooie zondagochtend
getroffen in Baarn voor een lange dag zingen en opnames maken.
Pim en Jacqueline hadden alles tot in de puntjes voorbereid, Sara
had gezorgd voor een perfecte lunch en het is mede daardoor een
hele bijzondere dag geworden.
Dit was de reactie van Daniel, waar anderen zich van harte bij
aansloten:
Dag allen,
Wat was het een heerlijke dag! Ik heb genoten van het
zingen, het hele proces van de opname door Pim, de zang
van Oz en de onvermoeibare inzet van Marcela. Dank aan
allen die hebben bijgedragen aan de organisatie
van deze dag. Ik hang nu prettig vermoeid op de bank. En
we krijgen nu ook nog een koekjesrecept toe. Dank
Jacqueline. Het kon niet mooier.Tot over twee weken en
hartelijke groeten, Daniel
Foto: Daniel, Hans en Corinne scheppen een verdiend luchtje.
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Sophie en Hans vijftig jaar getrouwd 30
juni 2017
Gilad heeft Marcela het liefdeslied Sjier li,
sjieri li voor Sophie en Hans Gezongen, het
lied dat Ken Gould en Marcela tijdens hun
choepa hebben gezongen.

Sophie en Hans werden toegesproken en
toegezongen op de melodie van Dona Dona

Afsluiting zomerseizoen

Op maandagavond 3
juli hebben we na de
pauze met zelf
meegebrachte nasj het
seizoen feestelijk
afgesloten. Dit keer
had Daniel voor de
liefhebbers wodka
meegenomen, wat
heerlijk was bij de door
Dirkje meegebracht
haring.
Daniel heeft een
prachtig Jiddisch lied
gezongen, met een
meezingrefrein.
Misschien is het leuk om te herhalen en om vóór elkaar iets te zingen op het einde van het seizoen?
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Algemene koortips van Marcela:
Deze link stuurde Marcela, heel leerzaam. Misschien herkennen we wat?
www.radio4.nl/nieuws/16944/bekijk-de-beste-koortips

Kleding tijdens optredens
De heren dragen voornamelijk zwarte koorkeppels, maar witte koorkeppels tijdens de Hoge Feestdagen,
Mannen dragen een zwarte broek/kostuum en een wit overhemd met turquoise strik, maar de blauwe
das tijdens de hoge feestdagen en treurdagen.
Tenzij anders vermeld dragen vrouwen zwarte kleding met het zijden turquoise fluffie.




Echter :
op Gan haSjalom dragen vrouwen zwart zonder fluffie, mannen dragen een zwarte broek, een
wit overhemd met stemmige das.
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.

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 2017 – 5777 - 5778
Augustus 2017
21-08
38-08

29-09 Kol Nidre
30-09 Jom Kipoer

13-11
20-11
27-11

Oktober 2017
September 2017
04-09
10-09
11-09
17-09
18-09
20-09
21-09
22-09
25-09

Diaspora
in overleg
Gan Hashalom
Erev Rosj haSjana
Rosj haSjana alef
Rosj haSjana beth

02-10
05-10 Soekot
12-10 Simchat Tora
16-10
23-10
26-10 CD concert
30-10

November 2017
7-11

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

December 2017
04-12
11-12
16-12 Sjabbat Chanoeka
17-12 Beth Shalom
2018
07 01 kooruitje

