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3 september 2013 – 28 elloel 5773

Beste koorleden,
Vorige week donderdag 28 augustus is na de zomerstop het nieuwe koorseizoen begonnen met een
drie uur durende repetitie. We hopen dat iedereen een plezierige zomer heeft gehad, lekker is
uitgerust en ontspannen de koordraad op heeft gepakt. De Hoge Feestdagen staan voor de deur .
Hans heeft ons begin augustus een Korte toelichting op het Koor-repertoire voor de Hoge Feestdagen
als bijlage verstuurd. Wellicht ten overvloede vind je het hier nogmaals als attachment. Ook vind je
een actuele adressenlijst van ons koor.
Afgelopen zondag 2 september
hebben we onze bijdrage
geleverd aan herdenking op Gan
haShalom Amstelveen. Menno
leidde de dienst en heeft in

Nederlandse vertaling het lied
lechol iesj jesj sjem (Elke
persoon heeft een naam)
voorgedragen. Hierna heeft
Marcela dit lied zongen en
begeleidde zichzelf met gitaar.
Ons koor zong het refrein
unisono.

www.youtube.com/watch?v=1Tj0tSlU2Xg&sns=em
Verder heeft Sjier Chadasj ondanks de straffe wind en vliegtuiggeronk Enosj, Adonai ma adam en
Sjiwitie Adonai a-capella kunnen laten horen. Hier vind je twee impressies na de plechtigheid, met
dank aan Martin.
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We staan aan de vooravond van Rosj haSjana en hebben daardoor al vroeg in het jaar een aantal
optredens voor de boeg, waarvoor we ons tijdens twee drie-urige repetities op 28 augustus en 2
september hebben voorbereid. Daniel ten Brink en Gilad Nezer waren ook aanwezig. Pim heeft, naast
het (belangeloos!) technisch instellen van de geluidsapparatuur, van de repetities van 3 september
j.l. een foto gemaakt. Reuze bedankt Pim. We staan hier met het bijna complete koor op het reeds
opgebouwde podium.

Agenda
woensdag 4 september

Erev Rosh Hashana

Verzamelen om half zeven (18.30 uur)
donderdag 5 september`
vrijdag 6 september

Rosh Hashana I
Rosh Hashana II

Net als ieder jaar willen gaan we na de diensten op Rosj haSjana zelf gebakken appeltaart eten bij de
koffie en de thee met appeltjes en honing in de achterin de Anne Frankzaal aan de leestafel.
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Vrijdag 13 september

Kol Nidre

Nadat we El Melech Yoshev op het repertoire hadden van het Benefietconcert in 2012, is dit stuk
weer terug op het repertoire voor Jom Kipoer, zie Machzor blz 486 (Moesaf dienst).
sjabbat 14 september
donderdag 19 september
donderdag 26 september

Jom Kipoer
Soekot
Simchat Tora

zondag 17 november
zondag 1 december

Benefietconcert
Beth Shalom

Kleding tijdens optredens
Vrouwen dragen zwarte kleding, met de blauwe sjaal. Mannen dragen een zwarte broek, een wit
overhemd met de blauwe das.
Echter
 op Gan haSjalom dragen vrouwen helemaal zwart en geen blauwe sjaal, 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 helemaal
wit, en de vrouwen ook effen wit-zwart, zonder de blauwe sjaal, of helemaal wit naar keuze.
Muziekmappen
Op de Hoge Feestdagen en Gan Hasjalom gebruiken we de zwarte map en de alle andere andere
uitvoeringen de witte feestmap, tenzij anders wordt vermeld. Het is prettiger wanneer iedereen
dezelfde map voor zich heeft, dat oogt beter.
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
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 – cultureel . Daar is binnenkort onder
de kop repetities ook het repetitieschema te vinden.
Dit is de vierde Sjier Chadasj Nieuwsbrief en je wordt van harte uitgenodigd om kopij of foto’s op te
sturen naar sjierchadasj@hotmail.com

4

Repetitie overzicht 2013-2014 - 5774
Augustus 2013
29-08 (donderdag!!)
September 2013
01-09 - Gan haSjalom
02-09
04-09 - Erev RH
05-09 - 1ste Dag RH
06-09 - 2de Dag RH
09-09
13-09 - Kol Nidre
14-09 - Jom Kipoer
16-09
19-09 - Soekot
23-09
26-09 - Simchat Torah
30-09
Oktober 2013
07-10
14-10
21-10
28-10
November 2013
04-11
11-11
17-11 - Benefiet Concert
18-11
25-11
30-11 - Sjabbat Chanoeka
December 2013
geen repetities
01-12 - Beth Shalom
09-12 - Jaar vergadering

Augustus 2014
geen repetities

Januari 2014
20-01
27-01
Februari 2014
03-02
10-02
17-02)
24-02
Maart 2014
03-03
10-03
17-03
23-03 - Koor & More
1-03
April 2014
07-04
14-04 - Sederavond
15-04 - Pesach
Mei 2014
12-05
19-05
26-05
Juni 2014
02-06
04-06 - Sjawoeot
16-06
23-06
30-06
Juli 2014
07-07

September 2014
01-09
08-09
15-09
21-09 - Gan haSjalom
22-09
24-09 - Erev Rosj haSjana
25-09 - 1ste Dag RH
26-09 - 2de Dag RH
29-09
Oktober 2014
03-10 - Kol Nidre
04-10 - Jom Kipoer
06-10
09-10 - Soekot
13-10
16-10 Simchat Torah
20-10
27-10
November 2014
03-11
10-11
17-11
??-11 - Benefiet Concert
24-11
December 2014
01-12
08-12
15-12
20-12 - Sjabbat Chanoeka

Shana tova
Colin, Ieke, Jacqueline, Margriet en Sophie
bestuur stichting Liberaal Joods Koor Sjier Chadasj

