Nieuwsbrief van Koor A58
Optredens en andere
speciale gebeurtenissen
• 24 mei 2014: theaterconcert
Concertzaal Middelburg
• 11 juni 2014: theaterconcert
De Maagd Bergen op Zoom
• 25 oktober 2014: optreden
met Brassband Excelsior uit
Kloetinge
• December 2014 :
Kerstconcert
Cursisten en Rob van der Meule tijdens de cursus Learn to sing

CURSUS LEARN TO SING (L2S)
In september/oktober hebben er weer vier sessies plaatsgevonden met Rob en een aantal
koorleden. Was u een van 31 mensen die meegedaan hebben aan L2S?
Kom dan gerust eens langs op een repetitie om sfeer te proeven en te zien en horen hoe we
repeteren! Een muzikaal gezelschap waarbij kwaliteit en sfeer hand in hand gaan.
Ook als u niet meegedaan heeft, bent u welkom om te komen kijken en luisteren. Aanmelden
bij voorkeur via e-mail: bestuur@koora58.nl
Verdere info via Mariëtte Caljouw, telefonisch bereikbaar via 06-40967945.

Dit jaar bestaat
Koor A58
15 jaar!
U bent van harte
uitgenodigd om dit
met ons te vieren!

BEST OF BROADWAY – HERE WE COME!
Nog maar een paar maanden en dat is het zover: “Best of Broadway” op de planken. De
geschiedenis van de musical staat als genre centraal, we reizen door de geschiedenis van 1927
tot nu. Een voorstelling die u niet mag missen! Wie kent er niet de populaire musicals als: Cats,
Les Misérables, Tommy, Hair, The Lion King, Phantom of the Opera. Koor lichte muziek A58 gaat
o.a. van deze musicals nummers ten gehore brengen. Bekende componisten als Sondheim,
Andrew Lloyd Webber en Rodgers en Hammerstein komen voorbij.
Het blijft natuurlijk niet bij luisteren alleen, er is ook van alles te zien, zoals u van ons gewend
bent.
Er zijn plannen om een en ander in een coproductie met het Centrum voor de Kunsten/De
Maagd te Bergen op Zoom te presenteren. Een kinderkoor en dansgroep zullen dan een plaats
krijgen in de voorstelling.
Het wordt een afwisselend concert met verschillende vocale bezettingen: een groot koor, een
klein koor, een vrouwenkoor, een mannenkoor EN we werken met koorsolisten.
Natuurlijk zal ons presentatieteam de onderdelen van deze muzikale “geschiedenisles” op een
leuke manier aan elkaar praten.
De voorstellingen zijn gepland op:
 24 mei Middelburg – Zeeuwse concertzaal
 14 juni Bergen op Zoom – De Maagd

Het winnende koor
van de Zeeuwse
Korenslag 2013:
Sea Sound Singers

Wij hopen u in mei/juni 2014 mee te nemen in de wereld van de musical en u een avond te
bezorgen waar u met plezier op terug zult blikken.
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CONCERTEN IN 2013
In de laatste maanden van 2013 hebben we nog een drietal optredens gehad.

Roosendaal –St. Jan – 17 november
In de mooie kerk de St. Jan hebben we een optreden verzorgd in de concertreeks
Verrassende Ontmoetingen. Op zondagmiddag, eerst met elkaar inzingen en
daarna luisteren naar Harmonieorkest Oranje Wouw. Na de pauze waren wij aan
het einde van de middag aan de beurt. Een aantal Lijkzicht-nummers,
musicalnummers en nog enkele langzame nummers zoals “And so it goes” en
Lullabye. Fijn om ook in dat deel van Brabant weer eens ons gezicht te laten zien
en ons repertoire te presenteren.

Rilland - Luctor et Emergo – 20 november

Koor A58 tijdens de Verrassende
Ontmoetingen met Harmonieorkest
Oranje Wouw

In onze eigen repetitie-ruimte hebben we op 20 november een heerlijk
avondvullend concert gegeven. En volle zaal met vrienden, familie en andere
belangstellenden. Een aantal nummers van het komende project “Best of
Broadway” gingen in première. Maar natuurlijk ook een aantal “golden oldies” en
recente nummers. Een staande ovatie van het enthousiaste publiek was de
afsluiting van een bijzonder geslaagd optreden.
Naast het programma vond er ook een verloting plaats. Koorleden en sponsoren
hebben leuke prijzen beschikbaar gesteld.
We zijn erg blij met de opbrengst: € 500,-!

Goes – Grote Kerk – Zeeuwse Korenslag - 14 december
Een nieuw fenomeen in Zeeland. In een sfeervolle, goed gevulde Grote of
Maria Magdalena Kerk in Goes vond de eerste' Korenslag ' van Zeeland plaats
Een wedstrijd waar vier koren aan meededen, Seaside Rendez-Vous, the Sea
Sound Singers, You Name It! en Koor lichte muziek A58. Marion van Iwaarden
bracht ook nog een aantal nummers ten gehore.
Serviceclub Kiwanis Goes-de Bevelanden had deze avond georganiseerd.
Kiwanis ondersteunt een aantal goede doelen en voor deze avond was dit de
stichting Hoogvliegers. Deze organisatie laat ernstig zieke of gehandicapte
kinderen één dag piloot zijn. De opbrengst van deze avond was voor dit doel.
Ook vanuit ons koor zelf was een flink bedrag opgehaald daarvoor.
Alle koren mochten 20 minuten muziek presenteren. Een jury beoordeelde de
optredens en daarbij werd gekeken en geluisterd (bewegingen, uitstraling,
muzikaliteit enz.) .
We hadden een zeer goed optreden neergezet en waren daar heel tevreden
over. Maar de Sea Sound Singers, een dames Barbershop koor met een
prachtige, zuivere sound had een optreden waarin alles klopte zowel qua zang
als de presentatie. Zij waren de terechte winnaars!

Koor A58 tijdens de Zeeuwse Korenslag
in Goes

EEN NIEUW JAAR – EEN NIEUWE LOOK
Wellicht is het u al opgevallen. Onze website is vernieuwd, tijd voor een
nieuwe “look”. Er is door diverse mensen hard gewerkt om de “look” te
verwerken in de website, banners, logo enz. Fris en modern!
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OPEN REPETITIE 4 SEPTEMBER 2013
Koor Lichte Muziek A58
Secretariaat:
Mariëtte Caljouw
Molenwater 41
4331 SC Middelburg
Telefoon: 06-40967945
E-mail: Contact via de
website
http://www.koora58.nl

Onze sponsors zijn:
InAxtion Uitzendgroep,
Dordrecht

Rob verwelkomt de gasten op de open repetitie van 4 september 2013.

MIDDELBURG VOLKOREN
Artec group, recruitment &
HR partner, Roosendaal

Dorpshuis Luctor et Emergo,
Rilland
DIO Drogisterij Maja,
Sint Annaland
ELJO Kopieerservice, Goes

Ook dit jaar is het op 31 mei en 1 juni Middelburg Volkoren. Zoals de naam het al
aangeeft: een weekend met heel veel koren uit binnen- en buitenland op heel veel
locaties in Middelburg.
Helaas zijn we dit jaar uitgeloot om optredens te verzorgen. Volgend jaar misschien?
Velen van ons zullen toch in Middelburg aanwezig zijn om andere koren te beluisteren en
bekijken.
Komt u ook?

KOOR A58 IS OP ZOEK NAAR SPONSOREN
Om een productie als Best of Broadway onvergetelijk te maken is er veel geld nodig. Wilt
u ons sponsoren of heeft u een sponsor op het oog? Belt u dan met de leden van onze
sponsorcommissie: Elin Smet 06 54313864 of Jan Mosselman 06 24475471.

Schapendonk kappers,
Bergen op Zoom
Tandartsenpraktijk R.A.
Schäffer, Bergen op Zoom

AFSCHEID…

Muziek is emotie

We zijn een groot koor met zo rond de 75 à 80 leden. Ook nare dingen treffen het koor. In
december hebben we afscheid moeten nemen van ons koorlid Jan de Rijke. Verontwaardiging,
boosheid en verdriet wisselden elkaar af toen we hoorden dat Jan overleden was. Op passende
wijze hebben we als koorleden bij kunnen dragen aan de afscheidsbijeenkomst om Jan te
herinneren en de familie te ondersteunen.
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