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Hallo koorliefhebbers,
Allemaal ontwaakt uit een verkwikkende zomerslaap? Onze Concertagenda biedt daar alle
aanleiding toe. Ik kijk uit naar een nieuw levendig koorseizoen en laat me weer graag
verrassen door bijzondere voorstellingen. Alle lezers een gelukkig en muzikaal niuew jaar
gewenst.
BESTUURSACTIVITEITEN - 6 september Bestuursvergadering-24 september Programmaraad Stadsradio Delft
-13 oktober 14.00 ‘KORENPRESENTATIE’ in ‘Open’ (zie verderop)
-15 december 14.00 u. ‘STEDELIJK KERSTCONCERT’in Mariavan Jssekerk (zie Korenbrief
(3))
LICHTJESAVOND
Op dinsdagavond 11 december in onze mooie binnenstad. Een avond waarop onze koren
natuurlijk niet mogen ontbreken. De organisatie is dit jaar in handen van ‘De
Burgemeesters’. Aanmelding kan via FDZ maar ook op
www.deburgemeester.nl/lichtjesavond
OPEN MONUMENTENDAG
Het goede nieuws hier is dat voor de editie van 2019 de organisatie van de culturele
evenementen tijdens deze dagen in handen is van Hennie Marée Eshuys, die samen met FDZ
koren op een ludieke manier tijdens deze dagen wil inzetten. Dit jaar gaat het echter nog als
van ouds. Mij zijn tot dusver optredens op 8 september bekend van het koor van Prins
Hendrik, Musical- en Popkoor Delft en van New Sound. Mochten andere koren dit jaar ook
meedoen, dan zou ik dat graag van hen vernemen (tonmilani@gmail.com)
DAAN ADMIRAAL OVERLEDEN
Veel te jong (68) overleed plotseling, tijdens zijn vakantie, de dirigent van ‘Krashna Musika’,
Daan Admiraal. Ruim 37 jaar was Daan betrokken bij dit Delftse koor en orkest. FDZ
condoleert Krashna met dit grote verlies.
KOORSCHOOL DELFT
U zullen in de Agenda (Korenbrief 3) ongetwijfeld de vele activiteiten van de Koorschool
Delft opgevallen zijn. Het grenst aan het ongelooflijke wat Petra Weijers naast de reguliere
activiteiten met haar zangschool weet te oragniseren en hoe ze ook dit jaar weer grote namen
naar Delft weet te halen. Uw aandacht voor een uniek Kerstproject:
Kerstmuziek zingen met Bob Chilcott: weekend 1-2 december 2018
https://www.facebook.com/notes/fdz-delft/korenbrief-augustus-2018/2211380625759683/
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Dé maand van de kerstmuziek begint dit jaar bij Koorschool Delft met een
fantastisch weekend: Bob Chilcott komt zijn eigen werk dirigeren. We zijn zeer
vereerd om Bob Chilcott voor het eerst in Delft te gast te hebben. Drie doelgroepen kunnen
hier van zijn muziek en vakmanschap genieten:·
-alle soorten amateurkoorzangers, meer of minder ervaren, zijn welkom zich op te geven voor
de workshop Come and Sing: Bob Chilcott’s Christmas Carols;
· gevorderde amateurkoorzangers kunnen zich aanmelden voor selectie als koorlid voor 2
optredens: Concert: Kerstmuziek van en met Bob Chilcott;
· Luisteraars zijn welkom bij een van de twee zondagmiddagconcerten: Concert:
Kerstmuziek van en met Bob Chilcott. Kaarten zijn vanaf 1 oktober 2018 te koop.
Belangstellenden kunnen zich opgeven via www.koorschooldelft.nl
Daarnaast gaat het traditionele Kerstproject, ‘Een ster ging op’ gewoon door, mededelingen
daarover volgen nog.
KORENPRESENTATIE 2018
In tegenstelling tot vorig jaar gaat onze ‘Korenpresentatie’ dit jaar wel door. En gelukkig kan
die ook weer gehouden worden in de ideale ruimte hiervoor, ‘Open’ (het voormalige DOK),
ontmoetingsplaats voor veel Delftenaren. Tot nu toe gaven 8 koren zich op: Ars Vocalis
Cantores Amatores Eerste Delftse Smartlappen Koor Musical- en Popkoor Delft New Sound
Olofskoor Overdagkoor Vrouwen Kamerkoor Delft
Blij als we zijn met dit aantal zouden we toch graag zien dat er zich een klassiek koor
aanmeldde, want dat genre is in deze Korenpresentatie ondervertegenwoordigd. Een oproep
daartoe deed ik al op de diverse faceboeksites van deze koren, tot nu toe zonder resultaat.
Fijn voor de deeelnemende koren is ook dat elk koor dankzij een kleine subsidiëring door
Fonds 1818 en de gemeente Delft (ook voor het ‘Stedelijk Kerstconcert’) een tegemoetkoming
in de kosten kan krijgen. Het bestuurvan FDZ heeft een draaiboek opgesteld waarmee een in
het leven geroepen werkgroep, ‘Korenpresentatie’, aan de slag kan. Deze werkgroep zal met
de deelnemende koren contact opnemen.
STEDELIJK KERSTCONCERT
Enkele koren gaven zich hiervoor al op, maar dat kan nog steeds bij
bertvandenbaak1@gmail.com 15 december om 14.00 u. in de Maria van Jessekerk
INTRIGEREND ONDERZOEK
Zangcoach Hanny van Lankeren is een onderzoek gestart naar ‘koortenoren’. Uit nood
geboren laten veel koren ook vrouwen tenorpartijen zingen. Hanny van La- keren gaat
opnamen verzamelen van online gemaakte geluidsopnamen van oefeningen die door zowel
vrouwen als mannen worden uitgevoerd. Deze opnamen worden voorgelegd aan een panel
van luisteraars. Die uitslagen worden dan vergeleken met de uitkomsten gegeven op basis
van een algoritme. FDZ beveelt dit interessante en actuele onderzoek van harte aan.
Tenoren en vrouwentenoren doe mee en meld je zo spoedig mogelijk aan bij:
HANNY@VROUWENTENOR.NL
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