december 2016

Nieuwsbrief

Van de voorzitter
2016 ligt al weer bijna achter ons. Het lijkt achteloos te gaan. Voordat je het weet, is er weer
een jaar voorbij. Het leuke van ons koor is dat er altijd wel wát gebeurt. Gelukkig geen
schokkende zaken of het moet de komst van onze nieuwe secretaris zijn, t.w. Ruud van den
Berg. Maar met hem zijn we juist heel blij. Het was dus relatief rustig in 2016 met mooie en
goede uitvoeringen-optredens in Utrecht op buitenlocaties en in TivoliVredenburg en in
Arnhem in de Stadhuishal en de Koepelkerk. We hebben aangetoond tot de betere
gaykoren in Nederland te horen gezien onze zuivere tonen en algehele indruk. We mogen
trots zijn, ook al zijn er uitdagingen om het geheel nog beter te krijgen. Die gaan we aan!
Langzaam maakt Het Herenakkoord zich op voor belangrijke 16 maanden, namelijk ons
eigen jubileumjaar, 25 jaar Het Herenakkoord, met het jubileumconcert in november 2017,
en het internationale korenfestival Various Voices in mei 2018 in München. We willen ons op
een mooie manier presenteren, als nooit tevoren. De plannen daarvoor worden nu al
uitgewerkt. Daarvoor is o.a. een Lustrumcommissie benoemd die onder de bezielende
leiding van onze oud-voorzitter Marcel Bertels bezig is e.e.a. vorm te geven. Alle vertrouwen
dat dit helemaal goed komt! We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.
Voor nu wens ik u allen een goed 2017 toe met alles wat er maar te wensen valt en ik hoop
u te ontmoeten in 2017! Groet,
John van der Weide

Concert Het Dorp
Alweer twee jaar geleden verzorgden wij ons
eerste optreden met onze dirigent Christel in Het
Dorp in Arnhem. Destijds zat er vooraan een
bewoner ontzettend te glunderen en te genieten.
Dat was Alle Abma. Hij had ons nu uitgenodigd
om op 19 november ’s middags te komen zingen
op zijn jubileumfeest. Hij woont namelijk dit jaar
50 jaar in Het Dorp. We zijn natuurlijk graag op
zijn uitnodiging ingegaan. Het was even zoeken
waar we precies moesten zijn, maar nadat we de goede plek hadden gevonden, konden we
in een lege bewonerskamer inzingen. Om 16.00 uur begon ons optreden in de huiskamer
van het wooncomplex waar een aantal familieleden, medebewoners, begeleiders en
natuurlijk de jubilaris Alle aanwezig waren. Alle had met Guus van onze
Activiteitencommissie een aantal voorkeursliedjes besproken. Uiteraard werden die ten
gehore gebracht. Vooral het laatste nummer ”Gimme! Gimme! Gimme! A man after
midnight” van ABBA viel geweldig in de smaak bij Alle. Een brede smile op zijn gezicht
maakte ons dat overduidelijk. Kortom, een leuk en zeer geslaagd optreden. Daarna rap naar
de Koepelkerk voor ons avondconcert.
Jan Bergevoet

Concert Mannenakkoorden
's Avonds konden wij, al lekker ingezongen na het optreden in Het Dorp, verder met ons
grote concert in de Koepelkerk: ”Mannenakkoorden”. Een gezamenlijk concert met Cantatori
del Duomo. Ook een homomannenkoor, ook een vrouwelijke dirigent, maar dan uit Utrecht.
En denk niet dat dit een eentonig programma tot gevolg had… beide koren hebben een zeer
afwisselend scala aan liedjes laten horen, zowel in presentatie als in klankkleur als emotie.
Eén liedje stond bij beide op het programma en werd gezamenlijk gezongen… jawel, ”Grote
blote man”… we kunnen er toch geen genoeg
van krijgen ;-) De afsluiting van het concert bleek
niet helemaal goed afgesproken. Daar trekken
we lering uit voor een volgende keer. Maar het
was heerlijk zingen in de Koepelkerk en we
hebben goed gezongen! (Christel heeft het
gezegd, ook al kijken wij volgens haar altijd alsof
we haar niet geloven.) Dit was voorlopig ons
laatste eigen concert, wij gaan nu langzaam over
op de voorbereidingen voor het 25-jarig bestaan
volgend jaar.
Bas van Vliet

Lustrumcommissie

Even voorstellen
Mijn naam is John van
der Wal, ik ben 58 jaar
en woon sinds 1982 in
Arnhem. Ik ben geboren
en opgegroeid in Ede.
Na de middelbare
school, studie chemisch
analist en militaire dienst
koos ik uiteindelijk om
fysiotherapie te gaan
studeren. Vanaf 1985
ben ik werkzaam als
fysiotherapeut in de
ouderenzorg. Ik begeleid
met name ouderen met dementie en hun dierbaren.
Mijn hobby's zijn o.a. wandelen, hardlopen,
badminton, zingen en schilderen. Ik liep al een tijdje
met de gedachte rond weer te gaan zingen in een
koor. Een vriend tipte mij over Het Herenakkoord. Zo
kwam van het een het ander, hier ben ik.
John van der Wal

Bonte Avond
Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet, bestaat het
koor volgend jaar 25 jaar (het vijfde lustrum dus.). Dat
willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er is
daarom al in mei van dit jaar een Lustrumcommissie
ingesteld. De leden van de commissie zijn: Bas van
Vliet, Geer Furtjes, Gérard Näring, Marcel Bertels,
Peter Assink en Willem Slotboom Horsman. Namens
het bestuur sluit John van der Weide zo nu en dan
aan bij een vergadering. Het bijzondere van deze
commissie is wel dat er ook twee leden deel van
uitmaken die geen koorlid zijn: Peter en Willem. Zo is
inbreng van buiten vanaf het begin gegarandeerd!
We zijn tot nu toe al drie keer bij elkaar geweest. Het
kost best veel tijd om een lustrumconcert vorm te
geven. We zijn ook vast van plan er iets spectaculairs
en moois van te maken! We kunnen u al melden
wanneer en waar het concert gehouden wordt:
zaterdagavond 4 november 2017 in het Olympus
College in Arnhem. Noteert u deze datum alvast in uw
agenda en meldt u het ook aan zoveel mogelijk
familie, vrienden en bekenden!
We zijn druk bezig om het programma samen te
stellen en wat ook niet onbelangrijk is, om subsidie
aan te vragen om het geheel financieel draagbaar te
maken. Verder wordt al nagedacht over een
prominente spreker, de kleding, de aankleding van de
zaal en natuurlijk welk repertoire ten gehore zal
worden gebracht. Wij hopen dat u, net als het koor en
de Lustrumcommissie, ook reikhalzend uitziet naar dit
concert en hopen u daar zeker te ontmoeten! Zodra
er meer nieuws is of bijzonderheden bekend zijn,
laten we dat via deze nieuwsbrief aan u weten. Op
onze Facebookpagina vermelden we het uiteraard
ook. Namens de Lustrumcommissie,
Willem Slotboom Horsman

Schrijf het alvast in uw agenda! Op maandagavond
20 maart 2017 is de jaarlijkse Bonte Avond. Een
avond waarop we u een inkijkje geven in onze
wekelijkse repetitieavonden. En u mag zelfs af en toe
meedoen!
We gaan natuurlijk repeteren, we gaan een aantal
liedjes voor u zingen en een aantal koorleden zal solo
of in kleine bezetting voor u optreden.
Uiteraard praten we na bij een drankje en een hapje.
Graag tot ziens op 20 maart!
Guus Bremer

Kazernepraat

Programma 2017

- Huis van Puck heeft
een nieuwe piano in
ons oefenlokaal gezet.
Nu staan er dus twee,
want onze eigen piano
staat er ook nog. Hij
heeft zo’n 20 jaar
trouwe dienst verleend
op de verschillende
oefenlocaties, maar hij
is nu toch echt aan het
eind van zijn krachten. Regelmatig stemmen helpt
niet meer. Met pijn in ons hart zullen we binnenkort
vaarwel moeten zeggen tegen onze trouwe
begeleider.
- De Tsjechische
componist Leoš
Janáček doet het goed
bij de
Repertoirecommissie.
We gaan waarschijnlijk
een derde lied van
hem zingen ”Divím se
milému”, naast ”Die
wahre Liebe (Láska
opravdivá)” en ”Twijfel
(Vínek stonulý)”. En misschien doen we dit derde lied
zelfs in de oorspronkelijke taal, het Tsjechisch. Laat u
verrassen!
- Ook op het repertoire
komt een hit van Doris
Day uit 1952 ”A guy is a
guy”. Doris is ook heel
bekend geworden door
”Que sera sera
(Whatever will be will
be)”, een evergreen
inmiddels. Onze vaste
arrangeur Jetse Bremer
(geen familie van Guus…) zal er beslist weer een
leuke versie voor vierstemmig mannenkoor van
maken.
- In september hebben we helaas afscheid moeten
nemen van tweede tenor Berry. Hij miste ons echter
zo zeer dat hij vorige maand heeft besloten om na de
zomervakantie weer terug te komen. Daar zijn wij
natuurlijk heel blij mee!
- Door het vertrek van Berry zakte het ledental onder
de 20. Dat is voor ons toch wel een belangrijke grens.
Gelukkig is tweede bas John van der Wal ons
inmiddels komen versterken. We zijn nu dus weer 20
stemmen sterk! John stelt zich elders in deze
nieuwsbrief aan u voor.
- De ledenvergadering van 27 juni heeft Ruud als
nieuwe secretaris gekozen. Hij volgt Karel op. Het
bestuur is nu weer compleet.
Geer Furtjes

- Voorjaarsconcert in
de Onze Lieve Vrouw
Ten Hemelopneming
kerk in Renkum.
Nadere
bijzonderheden
volgen.
- Bonte Avond,
maandagavond 20 maart 2017 in Huis van Puck.,
Arnhem
- Jubileumconcert, 4 november 2017 in het
Olympuscollege, Arnhem

Fan van Het Herenakkoord
Kent u mensen die ook
belangstelling hebben
voor onze nieuwsbrief?
Deze komt altijd op onze
Facebookpagina te staan.
Misschien een idee om
daar op te wijzen? Slaan
we twee vliegen in één
klap: meer fans op
Facebook en meer lezers
van de nieuwsbrief.
Ga naar
www.facebook.com/herenakkoord.
Geen Facebook? Geen probleem: de nieuwsbrief
verschijnt ook altijd op onze website:
www.herenakkoord.nl/nieuwsbrief.html.

Colofon
De nieuwsbrief van Het Herenakkoord verschijnt
tweemaal per jaar. Deze editie kwam tot stand met
medewerking van Bas, Geer, Guus, Jan, John, John
en Willem.
U leest alles over ons op www.herenakkoord.nl en
www.facebook.com/herenakkoord.
Je bereikt ons via info@herenakkoord.nl.

