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22 augustus 2018 / 11 elloel 5778

Beste koorleden,

Volgende week maandag 27 augustus begint om 19.00 uur
het nieuwe koorseizoen na de zomerstop met een repetitie
van drie uur. We hopen dat het rustige zomer is geweest en
iedereen is uitgerust om ontspannen de koordraad weer op te
pakken. Tijdens de repetities zullen we ons voorbereiden op
Gan haShalom en op de Hoge Feestdagen die dit jaar al vroeg
in september vallen.
Het was haast Israëlische hete en droge zomer, en hoewel er
pas met SOEKOT om wind en Joré (regen) wordt gevraagd,
kunnen we ons wellicht goed voorstellen dat deze Joré half
augustus met dankbaarheid werd ontvangen.

MEDEDELINGEN
➢ deze week hebben we twee repetities die om 19.00 uur beginnen, namelijk op
maandag 27 augustus en op donderdag 30 augustus.
➢ neem deze mappen mee: RH AVOND, DAG en KOL NIDRE, GAN HASJALOM
➢ zie voor aanvangstijden Hoge Feestdagen 5778 de extra bijlage
➢ er is een aanbod om tegen betaling van € 12,-- een ticket te krijgen voor het B'nai
B'rith Chanoeka Concert 2018 - 70 jaar Israël op woensdagavond 5 december 2018 van
20.15 tot 22.35 uur in het Concertgebouw. Mocht jij (eventueel met je partner)
geïnteresseerd zijn in dit aanbod, dan kan je dit aan Margriet doorgeven. Zij heeft
aangeboden de Sjier Chadasj uitnodiging voor dit concert te coördineren. Margriet zal er
bij de eerste repetitie iedereen hier nog op attent maken.
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TERUGBLIK

Kiddoesj Fred Salomon 6 januari 2018
Sjabbatmorgen
Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
was er een aangeklede Kiddoesj voor Fred, en
heeft hij het koor gevraagd om op
sjabbatmorgen 6 januari de dienst luister bij te
zetten. Dat hebben we met veel plezier
gedaan.

zondagmiddag 7 januari 2018
14.00 uur: Kooruitje naar de tentoonstelling The Jewish Jukebox.
De tentoonstelling begon bij de
uitvinding van de grammofoon
aan het eind van de 19de eeuw in
de Verenigde Staten door Emile
Berliner en eindigt met een paar
nieuwe vintage uitgegeven 21ste
eeuwse platen met hoes. Aan een
grote counter konden we via
beeldschermen en koptelefoons
luisteren naar voorbeelden uit de
verschillende genres. Nummers
van onder meer The Barry Sisters, Leo Fuld, Beastie Boys en Esther
Ofarim. Afsluitend was er een lezing verzorgd door muziekspecialist en
geluidsarchivaris Maarten Eilander.

zondagmiddag 11 maart 2018
Joods Korenfestival 2018
Dit jaar was het weer een geweldig JKF met een
met een prachtig programma. Aangezien het
programma in het teken stond van het 70-jarig
bestaan van Israël, hadden we het Israëlisch liedje
Lamidbar ingestudeerd.
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Ons repertoire
was:
Tsadik katamar
Lecha dodi
Haleloeja (groot)
Lamidbar

Harvey
begeleidde op
cajón en zong
ook mee.

www.youtube.com/watch?v=tc_eyoybzkQ
Klik op bovenstaande link om onze bijdrage te zien en te
beluisteren, geplaatst op Youtube door Sjaak Samshuijzen

Ik vond een uitvoering van Lamidbar uit 1967. Klik op
de foto van THE PARVARIM om te luisteren, en te
vergelijken ……

Het trotse koor met roos
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Margriet nam afscheid van de organisatie van het Joods Korenfestival en werd bedankt voor haar
jarenlange inzet door Madelon, toen nog algemeen directeur

vrijdagavond 25 mei
Erev Sjabbat met Louis Lewandowski
Voor deze zeer goed bezochte Erev sjabbat was
speciaal een orgel gehuurd, wat mede mogelijk
is gemaakt door een bijdrage van de Paula
Salomon-Lindberg Stichting. Jo kon hierdoor de
composities van Louis Lewandowski begeleiden
op orgel, wat passend is, aangezien
Lewandowski de stukken componeerde voor
orgelbegeleiding en de LJG in deze traditie staat.
In de droosje heeft onze Rabbijn Menno hier
naar verwezen en uitgesproken dat er meer
vrijdagavonden in deze traditie zullen komen.
Wordt vervolgd.
Ook passend was de kleding van het koor,
dames in het zwart en lang, met paarlen of zilver
en heren op chique met witte das.
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Het repertoire van erev sjabbat, met Sjier Chadasj in rood:
Ma Towoe
Eli Eli
(niet Lew.)
Lechoe Neranena
Lecha Dodi
Mizmor Sjier
Tsadik Katamar
Psalm 93
Barchoe
Ahavat Olam (niet Lew.)

Sjema Israel
Lema'an
Emet We'emoena
Wera'oe Wanav
Mi Chamocha
Hasjkiweenoe
Wesjamroe
Chatsi Kaddiesj
i.p.v. Sjalom Rav

Betov Be'eenecha
Wajechoeloe
Kaddiesj Titkabal
Drasja
Kidoesj
Aleenoe
Wene'emar
Kaddiesj Yatom
Adon Olam

Maandagavond 9 juli
Laatste repetitie voor de zomerstop
Na een halve repetitie konden we vanaf 21.00 uur een mooi seizoen welverdiend en gezellig
sjmoezend afsluiten met door onszelf meegebrachte hapjes en drankjes.

6

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 sjabbatot 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.
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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

Agenda en REPETITIE OVERZICHT SJIER CHADASJ 2018 – 5778- 5779
Augustus 2018
27-08 19.00 – 21.00
30-08 19.00 – 21.00

Oktober 2018
01-10 Simchat Tora
29-10

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

November 2018
04-11
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

