Sjier Chadasj Nieuwsbrief
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7 januari 2013 – 25 tewet 5773

Beste koorleden,
We hebben een welverdiende vakantieperiode achter de rug, en we hopen dat iedereen lekker is
uitgerust van een bewogen en actief koorseizoen. A.s. maandag 14 januari is de eerste repetitie van
2013 en we gaan de draad weer oppakken en de diensten van de LJG, en dat we nog meer choepot,
bnee mitswa, festivals en concerten zullen opluisteren. Vergeleken met andere koren hebben we
veel optredens! Van een aantal ervan zijn foto’s gemaakt. In deze nieuwsbrief is naast het
repetitieoverzicht een aantal van deze foto’s te bekijken.
We hebben nu net van Olly Roos gehoord, dat we bij de Bar Mitswa van haar kleinzoon, Nadir van
Praag kunnen zingen op 18 mei. Voor je agenda!

Repetitierooster Sjier Chadasj 2013 - 5773/5774
Januari 2013
14-01
21-01
28-01

Mei 2013
6-05
13-05
15-05
18-05
27-05

Februari 2013
4-02
11-02
25-02
Maart 2013
4-03
10-03
11-03
18-03
26-03
April 2013
8-04
22-04

Festival voor Koor & More

Pesach

Sjawoeot
Bar Mitswa Nadir

Juni 2013
3-06
10-06
17-06
24-06
Juli 2013
1-07
8-07
15-07

laatste repetitie
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Augustus 2013
29-08 (donderdag!!)
September 2013
1-09
Gan haSjalom
2-09
4-09
Erev Rosj haSjana
5-09
1ste Dag Rosj haSjana
6-09
2de Dag Rosj haSjana
9-09
13-09
Kol Nidrei
14-09
Jom Kipoer
16-09
19-09
Soekot
23-09 ???
26-09
Simchat Torah
30-09

Oktober 2013
7-10
14-10
21-10
28-10
November 2013
4-11
11-11
??-11
Benefiet Concert
18-11
25-11
30-11
Sjabbat Chanoeka
December 2013
9-12
Jaar vergadering
geen repetities

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hier volgen de foto’s van de optredens:

2 september tijdens de s’micha van Ira Goldberg
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Ook nu hebben we weer positieve opmerkingen gekregen, onder meer over het
Benefietconcert op 18 november, met de versterking van Mia, Anita en Marlette en soliste
Mirjam Ushpiz. Dit jaar hebben we Sjier Chadasj opengesteld voor “gelegenheidszingers”,
wat over en weer als positief is ervaren
Ik heb het heel fijn gevonden om mee te zingen met de hele cyclus van de
Hoge Feestdagen en Soekot, en daarna ook nog met de choepa van Leo en
Chanoeka. Ik wil jullie allen heel hartelijk bedanken voor het samen zingen, de
goede tijden en de gezelligheid. warme groet, Anna
Wat ben ik trots op jullie geweest! Bedank voor het mooie concert!
Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Groeten, Marcela.

Oefenen voor het optreden tijdens het Benefiet concert op 18 november 2012
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En natuurlijk de choppe van Eva en Leo op 2 december 2012:
Voor degenen die ik nog niet gesproken heb: Eva en ik hebben een onvergetelijke choepa
gehad mede door jullie aanwezigheid, de mooie cadeaus en jullie prachtige begeleiding. Ik
ben trots op dit koor! - Leo
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en een informele repetitiefoto, tijdens de Chanoeka repetitie

Je bent als medekoorlid van harte uitgenodigd om kopij of foto’s voor een volgende nieuwsbrief te
sturen naar sjierchadasj@hotmail.com
Aanwezigheid
Mede namens Marcela het verzoek, om wanneer je niet op een repetitie kunt komen, dit bij haar te
melden, marcelaobermeister@gmail.com en een (cc.) naar Sophie te sturen, s4schaap@icloud.com
Website
De repetitielijst is ook te vinden op de website www.ljgamsterdam.nl/religieus/koor Daar is onder
de kop repetities ook het repetitieschema te vinden.

Vriendelijke groeten,
Ieke, Jacqueline, Liane, Margriet en Sophie
bestuur stichting Liberaal Joods Koor Sjier Chadasj

