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4 januari 2015 – 13 tevet 5775

Beste koorleden,
Maandagavond 12 januari is iedereen uitgenodigd voor de jaarvergadering voor Koordeelnemers om
20.00 uur in de Dialoogzaal. De bescheiden (Agenda, Financieel verslag en Secretarieel verslag) krijg
je hierbij ook toegestuurd.
De maandag erop, 19 augustus begint het nieuwe koorseizoen weer na de winterstop. We hopen dat
iedereen lekker is uitgerust en ontspannen de koordraad kan gaan oppakken. Tijdens de repetities
zullen we ons voorbereiden op de het Korenfestival en Pesach
We beginnen na de winterstop met
twintig koorleden. Als gevolg van de
open repetitie in juni heeft de sopraan
Dirkje Weisz-Nauta zich aangemeld.
Onze trouwe alt Olly is na een lang
traject van operatie en revalidatie
gelukkig weer aan het herstellen:
terwijl ze dacht dat ze toehoorder
tussen de bewonders van Beth Shalom
op 21 december, heeft ze met het het
Chanoeka optreden meegezongen. Ze
kende de hele altpartij!.
Deze foto is in februari 2014 genomen.
Dit jaar zullen we in de lente weer een foto
maken.

CHANOEKA
Met Sjabbat Chanoeka heeft ons koor gezongen, en inmiddels is de Nieuwe versie van Halleloeja
standaard op het repertoire. De vleugel stond aan de noordzijde.
BETH SHALOM
Sjier Chadasj heeft op 21 december een bijdrage geleverd aan Chanoeka in Beth Shalom. Dit jaar
konden Santa Servicio van de PIG en van het Amsterdams Synagogaal koor niet meedoen, omdat zij
zangverplichtingen hadden in Alkmaar.
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Onder de enthousiaste leiding van Marcela en
het solo optreden Harvey, hebben de bewoners
kunnen genieten van de Chanoeka liedjes en een
fijne avond.

Beth Shalom 21 december 2014
foto’s neef Harvey

Open repetitie 1 december
Het contrast met de succesvolle eerste Open Repetitie op 30 juni met zes belangstellenden en Dirkje
als nieuwe koordeelnemer, kon niet groter zijn: er zijn geen belangstellenden op de Open Repetitie
van 1 december afgekomen. Wellicht hadden we het beter in januari kunnen doen, meeliftend op de
goede voornemensbehoefte. Het was ondanks het magere resultaat een bijzondere en inspirerende
repetitie. Marcela had een Quodlibet meegenomen en dat hebben we ingestudeerd. 8 juni staat de
volgende Open repetitie gepland.
Muzikale begeleiding
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 met de voorbereiding
van de proef door met de betrokken uitvoerders de verschillende muzikale en logistieke
(on)mogelijkheden te bespreken.

KOORUITJE
Het kooruitje van 2014 ligt nog in het verschiet.
Zondag 1 februari om 14.00 uur ben je van harte
uitgenodigd om een rondleiding te krijgen (van Ieke)
op de tentoonstelling “Joden in de Cariben. Vier
eeuwen geschiedenis in Suriname en Curaçao” in het
Joods Historisch Museum.
Neem je eigen Museum- of JHM vriendenkaart mee.
Daarna kunnen we (op eigen rekening) nog koffie –
thee-Bolus of broodje Pom met elkaar nuttigen in het
Museumcafé
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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.
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 zevende Sjier Chadasj Nieuwsbrief en je wordt van harte uitgenodigd om kopij of foto’s op te
sturen naar sjierchadasj@hotmail.com
de bijgewerkte adressenlijst januari 2015 is ook bijgevoegd als pdf.
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REPETITIEROOSTER SJIER CHADASJ 2015
January 2015
12-01 Jaarvergadering
19-01
26-01

Mei 2015
11-05
18-05
24-05 Sjawoeot
31-05 Joods Korenfestival

Februari 2015
01-02 Kooruitje
02-02
09-02
16-02

Juni 2015
01-06
08-06
15-06
22-06
29-06

Maart 2015
02-03
09-03
16-03
23-03
30-03

April 2015
04-04 Pesach
13-04
(15-04 Jom haSjoa ???)
20-04

Juli 2015
06-07

Augustus 2015
20-08 (donderdag!)
24-08
27-08 (donderdag!)
31-08
September 2015
06-09 Gan haSjalom
07-09
13-09 Erev Rosj haSjana

14-09
15-09
21-09
22-09
23-09
28-09

Rosj haSjana I
Rosj haSjana II
Kol Nidre
Jom Kipoer
Soekot

Oktober 2015
05-10 Simchat Torah
12-10 ???
19-10
26-10
November 2015
02-11
09-11
16-11
23-11
30-11
December 2015
06-12 Beth Shalom (of 13-12)
07-12
12-12 Sjabbat Chanoeka
(Rosj Chodesj)
13-12 Bet Shalom (of 6-12)
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Colin, Ieke, Jacqueline, Margriet en Sophie
bestuur stichting Liberaal Joods Koor Sjier Chadasj

