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22 augustus 2014 – 26 aw 5774

Beste koorleden,
A.s. maandagavond 25 augustus begint het nieuwe koorseizoen weer na de zomerstop. We hopen
dat iedereen een plezierige zomer heeft gehad, lekker is uitgerust en ontspannen de koordraad kan
gaan oppakken. Tijdens de repetities zullen we ons voorbereiden op Gan haShalom en op de Hoge
Feestdagen eind september.
We beginnen dit seizoen met negentien koorleden. Als gevolg van de open repetitie hebben we
namelijk een nieuw koorlid, de sopraan Dirkje Weisz-Nauta, de vrouw van Wim. Het liefs zingt ze met
de Hoge Feestdagen al mee! Onze trouwe alt Olly ligt helaas nog steeds in het OLVG (achtste
verdieping) en zij hoopt in september een nieuwe knie te krijgen. Heel veel sterkte gewenst.
We hebben dit jaar heel wat jubilea gevierd en kijken daar met plezier op terug: Olly en Margriet
veertig jaar bij het koor, en Jo dertig jaar, Knud 25 jaar en Marcela is tien jaar onze dirigent. En David
met pensioen. Nog van harte en heel vele jaren erbij.
Koor & More
Marcela heeft met het trio Familie Shasha (met dochter Tal en
echtgenoot Oz) iedereen in het hart geraakt met hun optreden
tijdens de achtste Koor & More op 18 mei. Er staat een korte
bespreking Familie Shasha onder deze link:
www.kunstenisrael.nl/index.php?category=agenda&agenda_i
d=1004&lang=nl
We hebben uit verschillende bronnen gehoord dat ons koor
tijdens Koor & More goed heeft gezongen. We hadden als
repertoire El Melech Joshev met als solist David Nain, T’filla en
Haleloeja. Het prachtige Mi ha-Iesj fungeerde als verplichte smartlap. Er is een live opname gemaakt.
Het geluid is minder goed maar het geeft wel een indruk van het gebodene. Je kunt onze bijdrage
nog beluisteren via deze YouTube Link (9.20)
www.youtube.com/watch?v=v3U9vcG-oks
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Optreden Sjier
Chadasj “El Melech
Joshev” tijdens Koor &
More met solist David
Naïn

Open repetitie
Na een oproep in Kol Mokum Katan en in de Nieuwsbrief hebben we voor het eerst een Open
Repetitie gehouden op 30 juni van 20.00 – 21.00 uur om nieuwe mensen te interesseren. Marcela
had een speciaal programma gemaakt en met ons allen een Hebreeuwstalige canon ingestudeerd.
Dit was voor iedereen, koorleden en belangstellenden, een groot succes. Op de uitnodiging van de
Open repetitie hebben zes mensen gereageerd en vooralsnog heeft het Dirkje over de brug
getrokken en wie weet volgen er meer. In november staat weer een nieuwe Open repetitie gepland.
Afsluiting seizoen
Na een uur repeteren hebben we 7 juli om 21.00 het seizoen culinair afgesloten met een hapje en
een drankje. Doordat iedereen heerlijke dingen had meegenomen, werd het een divers buffet in de
Makariazaal
Orgelbegeleiding
Er is sprake geweest om met de komende HF zonder orgelbegeleiding te zingen. Het Algemeen
Bestuur heeft echter besloten om de proef met een jaar uit te stellen. Dit om meer
voorbereidingstijd te bieden om de proef tot een succes te maken. Volgend jaar zullen bij wijze van
proef de HF plaatsvinden zonder orgelbegeleiding. We zullen tijdig beginnen (dus na de komende HF
met de voorbereiding van de proef door met de betrokken uitvoerders de verschillende muzikale en
logistieke (on)mogelijkheden te bespreken.

Agenda
woensdag 24 september
donderdag 25 september
vrijdag 26 september

18.30 uur
9.15 uur
9.15 uur

Erev Rosh Hashana
Rosh Hashana I
Rosh Hashana II

geen sjaal
geen sjaal
geen sjaal

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 achterin de Anne Frankzaal aan de leestafel.
vrijdag 3 oktober
vrijdag 4 oktober
donderdag 9 oktober
donderdag 16 oktober

19.00 uur
11.15 uur
9.00 uur
9.00 uur

Kol Nidre
talliet (desgewenst)
Jom Kipoer
talliet (desgewenst)
Soekot
Sjemini Atseret/Simchat Torah
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Kleding tijdens optredens
Tenzij anders vermeld dragen vrouwen zwarte kleding, met de blauwe sjaal. Mannen dragen een
zwarte broek/kostuum en een wit overhemd met de blauwe das.
Echter
 op Gan haSjalom dragen vrouwen zwart zonder de 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 naar eigen
voorkeur helemaal wit, en vrouwen dragen ook effen wit-zwart, zonder de blauwe sjaal, of
helemaal wit naar keuze.
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
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/nl/koor. Daar is binnenkort onder de
kop repetities ook het repetitieschema te vinden.
Dit is de zesde Sjier Chadasj Nieuwsbrief en je wordt van harte uitgenodigd om kopij of foto’s op te
sturen naar sjierchadasj@hotmail.com
de bijgewerkte adressenlijst augustus 2014 is ook bijgevoegd als pdf.

Repetitie overzicht 2014 - 5774
Augustus 2014
25 augustus
September
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
24-11
December 2014
01-12
08-12
14-12 – Choepa ?
15-12 - Beth Shalom eerste avond Chanoeka ?
20-12 - Sjabbat Chanoeka
21-12 - Koor uitje ?

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