ZINGEN willen we. . . . zingen, zingen en zingen.
De drie stichtingen hebben met name als doel het ondersteunen en bevorderen van de koorzang en
probeert dit doel te bereiken door het aanbieden van lidmaatschappen voor verschillende koren en
projecten en door het aanbieden van de daarbij benodigde zangondersteuning.
Als eerste organiseert Corda Vocale, i.s.m. Open Monumentendag, een soort van ‘Sing in”, waar iedereen
die gewend is in een koor te zingen aan mee kan doen. Bladmuziek en oefenbestanden worden gratis
(digitaal) ter beschikking gesteld. Er kan dus zelf worden geoefend, maar er kan ook worden aangesloten bij
de paar repetities die vooraf zullen worden gehouden. Samen zingen, ja, ….. geweldig!! (A)
Al twee keer is de koorreis naar Lübeck uitgesteld. Wij denken: driemaal is scheepsrecht! Nu wij na
anderhalf jaar onze vrijheid terug lijken te krijgen willen wij er wat mee doen ook! Samen een reis maken
met zingen als middelpunt: in oktober zal dat volgens verwachting weer veilig kunnen. Bestemming blijft
gelijk: Hamburg, Bremen en Lübeck. Een mooie koorreis. Thema: VRIJHEID. Gaan jullie (weer) mee? (B)
Het kamerkoor Corda Mezza Voce slaat weer een nieuwe weg in en wij zoeken daarom dringend
enthousiaste koorzangers, die volop dit plezier willen meebeleven. Alle stemmen zijn nog welkom, met een
kleine voorkeur voor alten en bassen. Mocht je twijfelen? Gewoon even jouw vragen stellen. WELKOM! (F)
Dan de Jerusalem Passion (JP). Als donderslag bij heldere hemel ontvingen wij het bericht dat onze optie in
november werd ingetrokken. Wij besparen jullie de rollercoaster waarin wij terecht kwamen. Echter, met het
nu behaalde resultaat zijn wij blij en denken zelfs beter af te zijn. Want stel dat in september alles weer
redelijk normaal is, gaat het land dan niet eerst “los”? Massaal naar terrassen en restaurants, feestjes en
partijtjes inhalen en alsnog op reis? Bijvoorbeeld met ons? Met ook nog een uitbundige Sint en Kerst er
achteraan? Is in dat ‘geweld’ dan eigenlijk wel plek voor een JP? Ineens kreeg die afzegging bij ons een
positieve wending: laat eerst het stof van het nieuwe normaal neerdalen, dan komen wij met een JP!
Zo is het nu vastgelegd: Een nieuwe JP op Zondagmiddag 16 januari 2022: Tijd voor bezinning in
een soort nieuwjaars-concert in de betekenis van: nieuw tijdperk, nieuwe normaal en nieuwe ‘Hope
of Unity' in de nieuwe concertzaal Amare. Met zo mogelijk ook weer nieuwe aanvullingen op het stuk. (D)
Start van een structureel Jenkinskoor. Wekelijkse repetitie als basiskoor voor de grote stukken en met
‘andere’ muziek van Jenkins en tijdgenoten voor eigen concertjes. (G)
Het kleine kerstconcert, dat gepland staat voor 12 december, kan nu wat worden uitgebreid, ook met een
klein orkest en solisten, als een soort uitkijken naar- en afsluiting van dit jaar (en hopelijk van Covid-19).
Een mooie gezamenlijke beleving in het teken van ‘het Licht der wereld’ in de nieuwe samenleving. (C)

ALLES OP EEN RIJ:
DATUM

A

11 – 09 – 21

B

7 – 11 okt. 21

WAT

DOOR WIE

HOE

Open Monumentendag

Corda Vocale

Repertoire als Lübeck

Koorreis Lübeck-Schwerin

Dutch Jenkins Choir

Thema: Vrijheid

C

12 – 12 – 21

Kerstconcert

Corda Vocale

Mezza Voce, Cantate, solist

D

16 – 01 – 22

Jerusalem Passion

St. JP Muziekprod.

Generale 8 januari

E

04 – 05 – 22

Herdenkingsconcert

Dutch Jenkins Choir

Armed Man / Peacemakers

F

Start sept. 21

Kamerkoor

Corda Mezza Voce

Aanvulling vacatures

G

Start sept. 21

Jenkins koor

Dutch Jenkins Choir

Muziek Jenkins en anderen

H

20 – 11 – 22

Koor concert

Corda Cantate

Met solisten en orkest

I

12 – 11 – 23

Jubileum concert

Corda, JP en Jenkins

3 jubilea!!

Mail jouw reactie (letter en ja / nee) naar: info@jerusalempassion.nl
Uiteraard hopen wij op vele positieve e-mails!

