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18 augustus 2015 – 3 Elloel 5775

Beste koorleden,
A.s. donderdagavond 20 augustus begint om 20.00 uur het nieuwe koorseizoen 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 in september.
We hebben dit jaar meerdere optredens gehad en feestelijkheden kunnen vieren: Olly heeft de draad
weer opgepakt na een behoorlijke tijd uit de roulatie te zijn geweest door een knieoperatie vorig
jaar. We vinden het fantastisch dat Olly, die vorig jaar haar 40 jarig jubileum vierde er weer bij is.
Binnen het bestuur van Sjier Chadasj nemen we afscheid van Sophie en bedanken we haar voor haar
betrokken inzet in het bestuur. Zij blijft Lief en Leed verzorgen. Sophie’s bestuurslidmaatschap wordt
overgenomen door Sarah, die we natuurlijk hartelijk verwelkomen in het bestuur.
Belangrijk: mocht je niet op een repetitie kunnen komen, meld dit dan niet meer met een cc. naar
Sophie, maar mail Marcela, marcelaobermeister@gmail.com met een (cc.) aan Sarah:
sarah@ambire.nl

Service sacré pour le samedi matin
Zondag aanstaande, 23 augustus is de mogelijkheid om een bijzondere
uitvoering bij te wonen van het koor Rénanim, een projectkoor met
leden uit Nederland, België en Frankrijk. Rénaniem zingt Service sacré
pour le samedi matin van Darius Milhaud in de Willem de Zwijgerkerk
in Amsterdam. Van ons koor nemen Leo en Harvey deel en Jo van
Beusekom begeleidt het stuk op orgel.
Zegt het voort en iedereen is van harte welkom.
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Onthulling Joods Monument Baarn
Woensdagmiddag 27 januari 2016 om 15.00 (of 17.00) uur zal Sjier Chadasj drie stukken zingen
tijdens de onthulling van het Joods Monument Baarn. Het monument, een wand met de namen van
de 46 weggevoerde Baarnse Joden, zal worden onthuld in het bijzijn van de burgemeester en onze
rabbijn Menno ten Brink, die het Kaddisj en Jizkor zal zeggen. We zingen a-capella in de buitenlucht
op het Stationsplein en na de plechtigheid is er ontvangst in een restauratie. We zullen donderdag
inventariseren wie kan die middag. Meer informatie volgt later. www.joodsmonumentbaarn.nl

Joods Korenfestival 2015
Op 31 mei hebben we het negende editie van het Joods Korenfestival gehad geopend. Elk koor werd
geacht een versie van Lecha Dodi op het repertoire te zetten. Sjier Chadasj liet de uitvoering van
Lewandovski horen. Het repertoire van Sjier Chadasj bestond dit jaar uit:
1.

P’tach Lanoe Sja’ar

2.

Sj’ma Kolenoe (met hasjiwenoe)

3.

Kaper Chata’eenoe

4.

Se’oe Sj’ariem

5.

Lecha Dodi (Louis Lewandovski)

Via deze link is Lo Amoet te beluisteren:
www.joodskorenfestival.nl/muziek/Lo%20amoet%20%20%20Sjier%20Chadasj.mp3

Dit jaar stonden deze
koren op het
programma:
Sjier Chadasj; Shir
Balev; Beth Jehoeda;
Hejmisj Zain; Rénanim;
Rosj Pina jeugdkoor;
De Sjeintjes; Hebrew
Groove.
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Het festival werd opgeluisterd door
een gastoptreden van Shura Lipovski.
Onder haar leiding hebben alle koren
gezamenlijk het Jiddische lied Hulyet
Hulyet Beuze Vintn gezongen.

website van Joods Korenfestival:
www.ljgamsterdam.nl/nl/korenfestival

Het Joodse Jaar door met Sjier Chadasj
Op 21 juni heeft Sjier Chadasj een prachtig concert gegeven in de Willem de Zwijgerkerk, het joodse
jaar door met het koor Sjier Chadasj. Er zijn bijna tachtig toehoorders geweest op deze
zondagmiddag.
Dit was het repertoire:
1)Baruch Haba
2) Zacharti Lach
3) Besefer Chajim
4) Se'oe Sjearim
5) Enosj
6) Kaper Chataeenoe
7) Ja Sjimcha
8) El Melech Josjev
9) Hajo Haja
10) Een Kamocha
11) Sim Sjalom

1)Ma Towoe
2) Lecha Dodi
3) Nisjmat Kol Chai
4) Hodo Al Eretz
5) Mizmor Ledavid
6) Adon Olam
Lewandowsky
8) Lo Amoet
9) Psalm 150
10) Kedoesja Map
11) Ledor Wador
12) Jewarechecha

Pauze
Marcela en Jo hebben ons weer geweldig goed begeleid, en
gelukkig was Jo vertrouwd met de ruimte, aangezien hij tussen
de stukken door vliegensvlug van ruimte moest wisselen: de
vleugel stond namelijk op de begane grond en het orgel niet.
Pim had een camera geplaatst bij het orgel, zodat Jo en Marcela
contact konden hebben. Heel veel dank voor je ondersteunding,
Pim! Harvey en Knud hebben een solo gezongen en Ieke heeft
tekst en uitleg gegeven.
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Verzetsmuseum
Op 4 mei heeft Sjier Chadasj opgetreden tijdens dodenherdenking in het Verzetsmuseum, een
bijeenkomst georganiseerd door JMW. We hebben hier zes stukken laten horen, die ook tijdens de
herdenking op Gan Hashalom en tijdens Jizkor op Jom Kipoer worden gezongen. De eerste drie zijn
muzikale bewerkingen van Tehiliem.
1.
Enosj, waarmee we openen, roept de mens op om zich van zijn sterfelijkheid bewust te zijn,
en zich op de relatie met God te richten. Enosj staat voor de sterfelijke mens . Het leven van de
mens wordt vergeleken met het gras, met vluchtige veldbloemen.
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2.
In het tweede stuk, Adonaj Ma’adam, wordt het leven van de mens vergeleken met een
ademtocht, een schaduw.
3.
In Sjiwiti, Psalm 16, wordt God direct toegesproken: Ik heb, Eeuwige, U altijd voor ogen, U
staat aan mijn rechterzij, dus kan ik blijven bestaan.4. Het volgende stuk is een gedeelte van Psalm
34, Mi ha Iesj.
5.
Eli Eli in een bewerking van onze dirigente Marcela Obermeister Shasha. Eli Eli, Mijn God mijn
God, een gedicht van Channa Szenes. Het volgende gedicht is van haar:
Er zijn sterren wier licht de aarde slechts bereikt lang na dat zij zelf uit elkaar zijn gevallen. Er
zijn mensen wier nagedachtenis licht geeft in deze wereld lang na dat zij van ons zijn
heengegaan. Dit licht schijnt in de donkerste nacht op de weg die wij moeten gaan.
6.
We hebben afgesloten met Lechol Iesj Jeesj Sjeem van de Israëlische dichteres Zelda
Schneersohn. Marcela speelde zong en begeleidde zichzelf op gitaar.

Afsluiting seizoen
We hebben tijdens de laatste repetitie voor de zomervakantie het seizoen culinair afgesloten met
een hapje en een drankje. Doordat iedereen heerlijke dingen had meegenomen, werd het een divers
buffet in de Anne Frankzaal



Graag horen we of er geïnteresseerden zijn om een KOORAANBIJT te
organiseren. Het idee is dat bij iemand thuis (of misschien wel in sjoel) de
mensen (met partners) ontvangen worden na de dienst en iedereen zelf
iets te eten/drinken meeneemt. Vanzelfsprekend is er een maximum aan
het aantal plaatsen. We zullen binnenkort inventariseren wie zijn/haar
huis beschikbaar stelt en of er animo voor is.
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Agenda HF
zondag 6 september

15.30 uur

Gan Hashalom

géén sjaal, zwarte koorkeppel

zondag 13 september

18.30 uur

Erev Rosh Hashana

géén sjaal, witte koorkeppel

maandag 14 september 9.15 uur

Rosh Hashana

I

idem

dinsdag 15 september

Rosh Hashana

II

idem

9.15 uur

Net als ieder jaar willen gaan we na de diensten op Rosj haSjana zelfgebakken appeltaart eten bij de
koffie en de thee met appeltjes en honing achterin de Anne Frankzaal aan de leestafel.
dinsdag 22 sept.

19.00 uur

Kol Nidre

talliet (desgewenst) witte koorkeppel

woensdag 23 sept.

11.15 uur

Jom Kipoer

idem

maandag 28 sept.

9.00 uur

Soekot

sjaal, zwarte koorkeppel

maandag 5 okt.

9.00 uur

Sjemini Atseret/Simchat Torah

sjaal, zwarte koorkeppel

KOORKEPPELS en Kleding tijdens optredens


Elke koordeelnemer krijgt de muziekmappen, de blauwe sjaal of stropdas en nu ook een
witte en zwarte koorkeppel in bruikleen. Iedereen draagt zelf zorg hiervoor. 7 september
neemt Margriet de witte koorkeppels mee voor de Hoge Feestdagen (HF).

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
Mocht je niet op een repetitie kunnen komen, meld dit dan bij Marcela,
marcelaobermeister@gmail.com met een (cc.) aan Sarah. Sarah@ambire.nl

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-sjier-chadasj. Daar is onder
de kop repetities ook het repetitieschema te vinden.
Voor de Nieuwsbrieven ben je van harte uitgenodigd om kopij of foto’s op te sturen naar
sjierchadasj@hotmail.com
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Repetitie overzicht 2015 - 5775/5776
Augustus
20-08 (donderdag!)
24-08
27-08 (donderdag!)
31-08
September
06-09 Gan haSjalom
07-09
13-09 Erev Rosj haSjana
14-09 1ste dag Rosj haSjana
15-09 2de dag Rosj haSjana
21-09
22-09 Kol Nidre
23-09 Jom Kipoer
28-09 Soekot
Oktober
05-10 Simchat Torah
19-10
26-10


November
02-11
09-11
16-11
23-11
30-11
December
06-12 Beth Shalom (of 13-12)
07-12
12-12 Sjabbat Chanoeka (Rosj Chodesj)
13-12 Beth Shalom (of 6-12)
Januari 2016
27 – 1 Joodse Namenwand Baarn
April
3-4

Joods Korenfestival

De bijgewerkte adressenlijst augustus 2015 is bijgevoegd als pdf.

Shana tova

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

