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Beste koorleden,
Maandagavond 11 januari is iedereen om 20.00 uur uitgenodigd voor de jaarvergadering voor
Koordeelnemers in de Kleine Sjoel op de tweede etage. De stukken (agenda, Financieel en Secretarieel
verslag en de notulen vorige vergadering) krijg je per mail toegestuurd. We beginnen na de winterstop
met vijfentwintig koorleden, vijf meer dan vorig jaar! Dit kalender jaar hebben Corinne, Rachel, Mike,
Hannah en Sonja ons koor versterkt. We hopen dat we nog veel mooie kooruitvoeringen en gezelligheid
met elkaar beleven.
De maandag erop, 18 januari 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 verschillende optredens, onder andere op het de onthulling van het
Joods monument in Baarn, het optreden in de Alkmaarse Synagoge, het Joods Korenfestival en Pesach.
Wij hebben in augustus een aanmoedigingskaart van rabbijn Menno ten Brink gekregen, voor onze inzet
en het steunen van onze kehilla met onze zangkunst tijdens de Hoge Feestdagen. Wie is wie?
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Vrijwilligersborrel
Alle onmisbare vrijwilligers van de LJG, en dus ook deelnemers van Sjier Chadasj waren op 8 december
uitgenodigd om samen het 3e kaarsje aan te steken tijdens een gezellige aangeklede borrel met live
muziek van 17.00 uur-19.00 uur in de Anne Frankzaal. Van ons koor waren o.a. David, Sonja, Roel, Willie
en Sarah aanwezig.

Beth Shalom
Sjier Chadasj heeft op 13 december een bijdrage geleverd aan Chanoeka in
Beth Shalom met Santa Servicio van de PIG en van het Amsterdams
Synagogaal koor. Het was een bijzondere middag. Sjier Chadasj heeft had
een mooi repertoire:
- Lecha Dodi van Lewandovski
- Ma Towoe, Psalm 150
- Kedusha
- Hajo Haja met Leo als solist
- El Melech Josjev
- en we sloten af met Jewarechecha.
Met de twee andere koren hebben we het Maoz Tsoer gezongen en The
Dreydl song en de canon Mi Jemalel

foto Martin Winnink

foto Wim Weisz
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foto Wim Weisz

Onthulling Joods Monument Baarn
Woensdagmiddag 27 januari 2016 om 15.00 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 in het
Amaliapark bij het Stationsplein en na de plechtigheid is er ontvangst in een restauratie.
De koorleden die deelnemen worden om 13.30 uur verwacht in Villa Amalia, tegenover het station
Baarn, waar we zullen inzingen.
www.joodsmonumentbaarn.nl

Sjier Chadasj Uitje - 7 februari
Het kooruitje van 2015 ligt weer in het verschiet. Op
zondagmiddag 7 februari ben je met of zonder partner van
harte uitgenodigd om 14.00 uur, om twee bijzondere
tentoonstellingen te bekijken in het Joods Historisch Museum.
Ieke geeft zo nodig extra informatie.
1. “De oorlog voorbij - Leonard Freed fotografeert Joods
Amsterdam in de jaren vijftig”
2. “Benno Premsela - Max Heymans, mannen met lef en stijl”
www.jhm.nl/actueel/tentoonstellingen
Neem je eigen Museum- of JHM vriendenkaart mee.
Daarna kunnen we (op eigen rekening) nog koffie –
thee-Bolus met elkaar nuttigen in het Museumcafé
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Opreden in Alkmaarse Synagoge
Op zondagmiddag 20 maart zal Sjier Chadasj met het
programma ‘Het Joodse Jaar door met het koor Sjier
Chadasj’ optreden in de Alkmaarse Synagoge, Hofstraat 1517 in Alkmaar. Het is een kleine mediene sjoel, waar plaats
is voor ongeveer zestig toehoorders. (zie foto hiernaast, met
het gerestaureerde ronde raam). Het repertoire zal
hetzelfde zijn als tijdens het optreden op 21 juni in de
Willem de Zwijgerkerk. Er komt nog een flyer, en meer
informatie volgt.

Kleding tijdens optredens
De heren hebben inmiddels zwarte en witte koorkeppels. De witte koorkeppels worden tijdens de Hoge
Feestdagen gedragen. 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

5
Agenda en REPETITIE OVERZICHT SJIER CHADASJ 2016 - 5776
Januari 2016

Mei

11-01 Koorvergadering
18-01
25-01
27-01 Inwijding Joods
Monument Baarn

04-05 Hollandsche Schouwburg
???
09-05
23-05
30-05

Februari

Juni

01-02
07-02 Kooruitje
08-02
15-02
29-02

06-06
12-06 Sjawoeot
13-06
20-06
27-06

Maart

Juli

07-03
14-03
20-03 Concert Alkmaarse
Synagoge
21-03
28-03

04-07
11-07????

April 2016

September 2016

03-04 Joods Koren Festival
04-04
11-04
18-04
23-04 Pesach - sjabbat

Augustus
22-08
29-08

Oktober 2016
02-10 Erev Rosj haSjana
03-10 1ste dag Rosj haSjana
04-10 2de dag Rosj haSjana
10-10
11-10 Kol Nidre
12-10 Jom Kipoer
17-10 Soekot
24-10 Simchat Tora

November
21-11
28-11

December
12-12
19-12 ?
25-12 Beth Shalom of
01-01 2017 Beth Shalom
26-12 ???
31-12 Sjabbat Chanoeka

05-09
12-09
19-09
25-09 Gan haSjalom
26-09

De beste wensen voor 2016 van het
bestuur
stichting Liberaal Joods Koor Sjier
Chadasj
Colin, Ieke, Jacqueline, Margriet en Sarah

bestuurswisseling augustus 2015
foto Martin Winnink

