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19 januari 2014 – 18 sjewat 5774

Beste koordeelnemers,
A.s. maandag 20 januari beginnen we weer om 20.00 uur, na een welverdiende winterstop. We
hebben in het afgelopen seizoen tijdens de herdenking op Gan haShalom, de Hoge Feestdagen, het
Benefietconcert, Sjabbat Chanoeka en in Beth Shalom gezongen en het seizoen afgesloten met de
jaarvergadering en een kooruitje (zonder zuur). Genoeg voor een korte terug- en vooruitblik in
Nieuwsbrief nummer 5.
De Hoge Feestdagen vielen vroeg dit jaar, en in de jaarvergadering
werd aangegeven dat wij als koor het goed hebben gedaan, en ons
voelen gedragen door de kehilla.
We gaan weer beginnen met de repetities. Wil je je sjabbatmap
meenemen met de melodieën voor Pesach en de muziek van T'fillah
van David Burger. Inmiddels is iedereen van het repertoire weer upto-date door de (voorlopige) lijst die Hans heeft opgestuurd. Dank je
wel, Hans.
BENEFIETCONCERT
Het benefietconcert viel dit jaar op 17 november. Sjier Chadasj opende de
middag met twee stukken, El Melech Joshev en T’Fillah van David Burger, waarin
Marcela schitterde als soliste. Komend jaar, 2014 wordt het Benefietconcert op
23 november 2014 gehouden. Echter, omdat en zolang de financiële situatie van
Sjier Chadasj niet verbeterd, hebben we na overleg tijdens de jaarvergadering
besloten dat ons koor dit jaar niet zal meedoen. We moeten helaas bezuinigen
op het aantal (extra) uitvoeringen.
CHANOEKA
Met Sjabbat Chanoeka heeft Jane Eston weer ons koor en de alten gesteund.
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BETH SHALOM
Sjier Chadasj heeft op 1 december j.l. een bijdrage geleverd aan Chanoeka in Beth Shalom,
gedeeltelijk als koor, maar ook samen zingend met leden van Santa Servicio van de PIG en van het
Amsterdams Synagogaal koor. Onder de enthousiaste leiding van Marcela hebben de bewoners
kunnen genieten van de Chanoeka liedjes en een fijne avond.
Komend jaar is ons voornemen weer te zingen tijdens Chanoeka in Beth Shalom, en het liefst op
maandagavond 15 december, eerste avond Chanoeka,, in plaats van een repetitie. Datum is nog
onder voorbehoud.

KOORUITJE
Op 8 en 15 december hebben we met het koor een rondleiding gehad in de Portugese
Synagoge en in alle bijgebouwen met schatkamer. Daarna hebben we in het JHM
Museumcafé koffie/thee gedronken en een bolus gegeten. Op 8 december waren we met
een klein groepje, waarvan David een mooie foto als herinnering heeft opgestuurd. In het
repetitie rooster 2014 hebben we nu ook twee kooruitjes/seizoensafsluitingen ingepland,
zodat je de data tijdig weet: 13 juli en 21 december 2014. De invulling staat nog open,
suggesties zijn welkom.

foto Sonja
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JAARVERGADERING
Op 9 december hebben we de jaarvergadering met koordeelnemers gehouden in de Makariazaal,
met dank aan de inbreng en de betrokkenheid van alle deelnemers. Volgend jaar zal de
jaarvergadering in januari 2015 gepland worden, zodat het financiële verslag geen voorbehoud meer
hoeft te hebben.
PENSIOEN
Onze tenor David Douma heeft op de jaarvergadering aangekondigd dat hij eind februari met
pensioen zal gaan en afscheid zal nemen van zijn baan bij de LJG. Inmiddels weten we meer:
De officiële uitnodiging luidt: na 32 jaar trouwe dienst gaat David Douma ons verlaten om van zijn
pensioen te genieten. Wij vieren dit op:

dinsdag 18 februari a.s. van 14:00 tot 15:30 uur met een kopje koffie met wat
lekkers erbij, in de Anne Frank zaal van de LJG.
We zijn allen van harte uitgenodigd. Dank je wel David!.

KOOR & MORE
18 mei zullen we meedoen aan het jaarlijkse Joods festival Koor & More, ’s middags om 14.00 –
17.00 uur. We zullen weer met de verschillende koren in contact komen, van elkaar repertoire en
optreden genieten en gezellig met elkaar kunnen sjmoezen. Van vorig jaar bestaat er een geweldig
leuke YouTube registratie van Digital Films: http://www.youtube.com/watch?v=E2b_bMfD-u0

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 /koor

Repetitie overzicht 2014 - 5774 – 5775 (let op, gewijzigde versie)
Januari 2014
20-01
27-01

Februari 2014
03-02
10-02
17-02)
24-02

Maart 2014
03-03
10-03
17-03
31-03

April 2014
07-04
14-04 - Sederavond
15-04 - Pesach

Mei 2014
12-05
18-05 - Koor & More
19-05
26-05
Juni 2014
02-06
04-06 - Sjawoeot
16-06
23-06
30-06
Juli 2014
07-07
13-07 – Kooruitje

Augustus 2014
25-08
September 2014
01-09
08-09
15-09
21-09 - Gan haSjalom
22-09

24-09 - Erev Rosj haSjana
25-09 - Eerste dag RH
26-09 - Tweede 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
27-10
November 2014
03-11
10-11
17-11
24-11
December 2014
01-12
08-12
15-12 – Beth Shalom
20-12 - Sjabbat Chanoeka
21-12 – Kooruitje

KOPIJ
Dit is de vijfde Sjier Chadasj Nieuwsbrief en je wordt van harte uitgenodigd om kopij of foto’s
op te sturen naar sjierchadasj@hotmail.com

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

