22 januari 2020 – 25 tewet 5780

Beste koorleden,

We hebben elkaar inmiddels alweer gezien op de eerste
repetities van 2020 en tijdens de gezamenlijke repetitie,
aangezien deze naadloos aansloten op de optredens van Sjabbat
Chanoeka en die in Beth Shalom. We hopen toch dat iedereen
zich energiek en uitgerust voelt voor de komende maanden. We
wensen jullie in ieder geval een gezond, geïnspireerd en
muzikaal 2020 toe.
We hebben dit jaar een spannend programma, met zeker in de
eerste plaats de twee jubileumconcerten De Dirigente, waar we
al hard Psalm 42 voor aan het oefenen zijn.

géén jaarvergadering
Dit jaar lukt het niet om een de Jaarvergadering met leden te
organiseren en te plannen wegens de extra maandagavond- en
zondagmiddagrepetities. Daarom is besloten de Jaarvergadering dit jaar over te slaan. De leden krijgen het
secretarieel en financieel verslag toegestuurd.

Wie helpt appeltaarten bakken voor RH?
Er wordt naarstig uitbreiding gezocht van de appeltaartcrew voor
Rosj Hasjana. Meld je zelf aan als bakker (genderneutraal) en/of
vraag het iemand uit je omgeving. De bedoeling is vanaf dit jaar
de taarten door steeds wisselende leden/aanhang te laten
bakken. Dus grijp je kans …
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TERUGBLIK
zondagmiddag 22 september
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 Menno
Ten Brink 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.

Olly op bezoek na dienst RH
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Erev sjabbat - 1 november
60 jarig ambtsjubileum Jo van Beusekom
Vrijdagavond na de dienst heeft Jo een Kidoesj aangeboden ter ere van zijn 60 jarig ambtsjubileum.
Na de dienst hebben de aanwezige koorleden hem toegezongen met Jewarechecha. Margriet heeft
hem, namens Sjier Chadasj toegesproken en hem een certificaat van een boom in Israel gegeven. .
zondagmiddag 24 november
Concert Sloterkerk - Het Joodse Jaar door met Sjier Chadasj
Op 24 november heeft Sjier Chadasj een prachtig concert gegeven in de
Sloterkerk met het programma, het Joodse jaar door met het koor Sjier
Chadasj. De Chazanpartijen werden door Oz Shasha gezongen en Jo
bespeelde het Knipscheerorgel uit 1851, geassisteerd door Pim. Er zijn
bijna zeventig toehoorders geweest op deze zondagmiddag. We hadden
Shimon Ushpiz, Mirjam en Raffie uitgenodigd voor dit concert, ter
nagedachtenis van Nel z.l..
Dit was het repertoire:
Baruch Haba
Zacharti Lach
Besefer Chajim
Se'oe Sjearim
Enosj
Kaper Chataeenoe
Ja Sjimcha
El Melech Josjev
Hajo Haja
Een Kamocha
Sim Sjalom
Pauze

Ma Towoe
Lecha Dodi
Nisjmat Kol Chai
Hodo Al Eretz
Mizmor Ledavid
Adon Olam Lewandowsky
Adon Olam Djerba
Lo Amoet
Psalm 150
Kedoesja Map
Ledor Wador
Jewarechecha

Flyer met tekening van Rembrandt
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zondagmiddag 30 december
Chanoeka in Beth Shalom
Op zondagmiddag 30 december heeft Sjier Chadasj traditiegetrouw met
het Amsterdams Synagogaal koor en Santo Serviçio opgetreden tijdens
Chanoeka in Beth Shalom. Santo Serviçio opende het programma van de
drie koren, die ieder een eigen programma van ongeveer twintig minuten
hadden. Voordat de kaarsen voor achtste de 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
Baroech haba
Hajo Haja (solist Harvey van Straten)
Ein kamocha
Ma towoe
Hodo al eretz
Mizmor ledavid
Adon olam Lew.
Adon olam Djerba
Ledor vador

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

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 of bloem.
Echter:




op Gan haSjalom dragen vrouwen zwart zonder fluffie of bloem, 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-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

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