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3 januari 2018 – 16 tewet 5778

Beste koorleden,

We wensen jullie allemaal een gezond, geïnspireerd
en muzikaal 2018 toe en dat je een gezellige
jaarwisseling hebt gehad.
We hopen dat we dit jaar weer veel mooie
kooruitvoeringen en gezelligheid met elkaar beleven.
Dit jaar hebben we een onderbreking van de
winterstop. Fred Salomons heeft ons koor
uitgenodigd om te zingen op de sjabbat rond zijn 70ste
verjaardag en we zullen daardoor 6 januari acte de
présence geven. De dag erna, 7 januari is voor de
liefhebbers het kooruitje naar twee tentoonstellingen
in het Joods Historisch Museum, Jewish Jukebox (de
laatste dag) en Charlotte Salomon. Geef nog even
door of je komt en of je een museumkaart bezit.
Maandagavond 15 januari is iedereen om 20.00 uur
uitgenodigd voor de jaarvergadering voor
Koordeelnemers in de Kleine Sjoel op de tweede
etage. De agenda is met de Nieuwsbrief meegestuurd,
de stukken (Financieel en Secretarieel verslag en de
notulen vorige vergadering) krijg je volgende week per mail toegestuurd.
Maandagavond 21 januari begint het nieuwe koorseizoen met de repetities, waarbij we ons gaan
voorbereiden op de verschillende optredens, onder andere op het Joods Korenfestival op 11 maart.
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TERUGBLIK
zondagmiddag 10 september
openbare repetitie tijdens
Diaspora – Europese dag Joods Erfgoed
Sjier Chadasj heeft een openbare repetitie gehouden in Sjoel
tijdens de middag Diaspora, Europese dag van Joods Cultureel
Erfgoed. Naast ons optreden en dat van Hans Schabel is ook de
expositie 'Espaces Nomades' van Sophie Cohen-Scali te zien.

zondagmiddag 17september
15.00 uur
Gan Hasjalom herdenking
Met de herdenking op Gan
Hasjalom Hoofddorp en
Amstelveen werden traditioneel
de Selichot dagen ingeluid. Sjier
Chadasj heeft een bijdrage
geleverd aan de herdenking op GH
Amstelveen. Rabbijn i.o. Joram
Rookmaker leidde de plechtigheid
en hield de Droosje. Marcela zong
en begeleidde het lied lechol iesj
jesj sjem op gitaar en ons koor
zong het refrein vierstemmig mee.
We zongen verder Adonai ma adam en Enosj, en de herdenking werd afgesloten met Sjiwitie Adonai.

Marcela 15 jaar Dirigente Rosj Hasjana
21 september Rosj HaSjana
Marcela kreeg met Rosj HaSjana een bekovede Alija en bloemen van het bestuur voor haar inzet en
betrokkenheid bij de LJG. Tijdens de nazit in de bibliotheek met natuurlijk appeltjes en honing met
koffie,-thee en appeltaart kreeg Marcela namens het koor van Sophie een mooie speech en een vaas.
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foto´s Harvey van Straten

donderdagavond 26 oktober
CD PRESENTATIE & CONCERT
Op donderdagavond 26 oktober 2017 is met een concert onze CD
“LEDOR WADOR - Sjier Chadasj zingt Lewandowski”
gepresenteerd met Chaïm van Unen als speciale gast. We hebben
Chaim uitgenodigd voor dit concert, mede omdat hij vijftien jaar
geleden Marcela als dirigent van Sjier Chadasj heeft
geïntroduceerd. Wij zijn daar nog steeds heel blij mee. Chaim
heeft de chazanpartijen prachtig gezongen en aan hem en aan
onze rabbijn Menno ten Brink is officieel de eerste CD
overhandigd. Het is een geweldige avond geworden.
Er waren 77 betalende bezoekers en met de introducees
meegeteld waren er bijna honderd bezoekers. We hebben 38
CD’s verkocht.
Menno was zo enthousiast dat hij opperde dat Sjier Chadasj een
Lewandowski vrijdagavond, zou mogen houden, met eventueel
een gehuurd orgel. Meer informatie volgt
Reactie van Marcela:
Beste koorleden,
Wat een prestatie vanavond!!! Ik ben heel trots op jullie!!!!
Het was echt een fantastisch concert in alle aspecten. Wij hebben een mooie sfeer gecreëerd in
sjoel met de muziek, wij hebben samen mooie muziek gemaakt, het publiek was heel aandachtig
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en zij hebben genoten! Ieke, jij hebt ook heel mooi en kort tussen de blokjes gesproken. In het
kort, een heel mooie avond om te herhalen...misschien in de andere Joodse gemeentes. 😃
Marcela
Dit was het programma:
1. Baroech haba
2. Lo amoet
3. Eén kamocha
+ Chaim solo
4. Jihijoe leratson
5. Ma towoe
+ Chaim solo
6. Kedoesja
+ Chaim solo
7. Adon olam (Djerba) + Marcela solo
8. Adon olam Lew.
+ Chaim solo
9. Lecha dodi

10. Ledor wador
11. Zacharti lach
12. Hajom harat olam
13. Se'oe sjearim
14. Enosj
15. Kaper chataeenoe
16. Haleloeja
17. El melech josjev
18. Jewarechecha

+ Marcela solo
+ Chaim solo

+ Chaim solo

+ Marcela solo

PAUZE
Madelon Bino zond, met haar complimenten, een aantal door Sjaak Samshuizen genomen foto’s:

Een enthousiast publiek, dat in de pauze werd gefêteerd op zelfgebakken cake en koek
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Met een gastoptreden van Chaim van Unen
De CD is via ons koor te koop, maar ook bij het LJG winkeltje, in de JHM Museumshop en in de winkel
van de Portugese Synagoge.

Willy z.l.
Tot ons grote verdriet is ons lieve koorlid Willy SamsonMelkman plotseling op 13 november 2017 op 59 jarige leeftijd
overleden. Vele jaren was zij met haar mooie stem en warme
persoonlijkheid een zeer gewaardeerd lid van ons koor. Wij zijn
geschokt door haar plotselinge overlijden.
Toen we het verdrietige bericht die maandagavond hoorden,
hebben we haar tijdens de koorrepetitie herdacht en de
liederen Enosj en Lechol Iesj Jesj Sjem voor haar gezongen. Jo
speelde een door hemzelf bewerkte Kaddiesj-compositie.
Namens alle koorleden hebben we een advertentie laten zetten in de NIW. De Lewaje heeft
donderdagochtend 16 november plaatsgevonden en Marcela heeft daar gezongen. We wensen
haar man Max veel sterkte met dit verlies.

Donderdagmiddag 14 december
Uitnodiging vrijwilligersborrel
Ook onze koorleden zijn uitgenodigd op de vrijwilligersborrel, en degene
die aanwezig waren konden getuigen zijn van het aansteken van de derde
olielampje (sic) van de chanoekia, en hebben verder kunnen genieten van
levende muziek, hapjes en drankjes, gezellig sjmoezen en tot een
chanoekapresentje voor mee naar huis.
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zondagmiddag 17 december
Chanoeka in Beth Shalom
Op zondagmiddag 17 december heeft Sjier Chadasj traditiegetrouw met het
Amsterdams Synagogaal koor en Santo Serviçio opgetreden tijdens Chanoeka
in Beth Shalom. Marcela opende het programma van de drie koren, die ieder
een eigen programma van ongeveer twintig minuten hadden. Voordat de
kaarsen voor zesde dag Chanoeka om half vijf werden aangestoken werd het
programma afgesloten met het gezamenlijk met de drie koren en de bewoners
gezongen Mi Jemalel en nog andere chanoekaliedjes

Ons repertoire was
Lo amoet
Ma towoe
Lecha dodi
Ledor wador
Jihijoe leratson
Hajo haja
(solist Harvey van Straten)
Lamidbar
Jewarechecha

Chanoeka Liedjes
Mi Jemalel (samen met
de andere koren)
Hanerot Halaloe
Maoz Tsoer
Jemei Hachanoeka
Kad Katan
Banoe Chosjech
Ner Li

Kidoesj Fred Salomon 6 januari 2018
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-jaar-muziek-opschellak-en-vinyl

2.

Charlotte Salomon, leven of theater

https://jck.nl/nl/tentoonstelling/charlottesalomon-leven-theater

neem je museumpas mee, of laat tijdig weten datje er geen hebt
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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 doorgaans zwarte koorkeppels, zwarte broek / kostuum en een wit overhemd met
turquoise strik. De vrouwen dragen zwarte kleding met de zijden turquoise fluffie.
Echter:




op Gan haSjalom dragen vrouwen zwart zonder fluffie, mannen dragen een zwarte broek, een
wit overhemd met de stemmige zachtblauwe koordas. Ook tijdens shabbatot en treurdagen
dragen heren de stemmige zachtblauwe koordas.
Tijdens Rosj haSjana, Kol Nidre en Jom Kipoer dragen mannen effen wit-zwart, of naar eigen
voorkeur helemaal wit met witte koorkeppels

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-sjierchadasj
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

8

Agenda en REPETITIE OVERZICHT SJIER CHADASJ 2018 – 5778- 5779
Januari 2018
6-01 Sjabbatdienst voor Fred Salomon
7-01 Kooruitje - zondagmiddag
15-01 jaarvergadering
22-01
29-01
Februari 2018
05-02
12-02
19-02
26-02
Maart 2018
05-03
11-03 Joods Koren Festival
12-03
19-03
25-03 ?? concert LJG Den Haag
26-03
31-03 Pesach - sjabbat
April 2018
09-04
16-04
23-04
Mei 2018
07-05
14-05
20-05 Sjawoe’ot - zondag
28-05
Juni 2018
04-06
11-06
18-06
25-06

29-06 ??vrijdagavonddienst Lewandowski
Juli 2018
02-07
09-07
Augustus 2018
27-08 evt. om 19.00 beginnen
30-08 donderdag
evt. om 19.00 beginnen

September 2018
02-09 Gan haSjalom
03-09
09-09 Erev Rosj haSjana
10-09 1ste dag Rosj haSjana
11-09 2de dag Rosj haSjana
17-09
18-09 Kol Nidré
19-09 Jom Kipoer
24-09 Soekot
Oktober 2018
01-10 Simchat Tora
29-10
November 2018
04-11 ?? concert in Amsterdam Sloten??
05-11
12-11
19-11
26-11
December 2018
03-12
08-12 Sjabbat Chanoeka - sjabbat
09-12 ?? Beth Shalom - zondag

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

