
	

Hallo koorleden! 
 
Een extra info-brief naar aanleiding van de Ledenvergadering van 
gisterenavond. Hierin o.a. alle data voor aankomend jaar op een rijtje, 
maar ook enkele vragen aan jullie m.b.t. de repetities  én info over de 
nieuwe muziek! 
 
AANDACHTSPUNTEN REPETITIES 
 
We hebben het gisteren gehad over ons koor, en welke kant wij op 
willen met het koor. Kwaliteit en gezelligheid staan voorop bij ‘onze 
club’ en dat willen we graag zo houden! We hebben met zijn allen 
veel plezier én zingen goed. Daar mogen we trots op zijn! 
 
Wij zijn als bestuur hard aan het werk om te zorgen voor lekker veel 
optredens en kwalitatief hoogstaande muziekstukken, contact met de 
muzikale leiding en nog veel meer, Dit om de kwaliteit die we 
wegzetten te waarborgen én het plezier te behouden. Zingen is leuk, 
Kim zegt het elke week ;-) 
 
Graag willen we jullie wel vragen op de volgende punten te letten, om 
met name de repetities ook voor iedereen leuk te houden! 
 

• Op tijd aanwezig - om 20:30 uur starten we met de repetitie! 
 

• Houd je aandacht bij de repetitie, niet teveel geklets tussendoor 
en graag de mobiele telefoon in de tas. Dit leidt af voor andere 
koorleden én voor Kim & Art.  
 
Laten we ervoor zorgen dat Kim niet het gevoel heeft voor haar 
klas met tieners te staan J  
 

• Thuis-studie! Met de aankomende nieuwe stukken wordt er weer 
meer instudeerwerk van ons verwacht. Luister de liedjes van te 
voren, zing evt. alvast mee met je eigen partij en zorg dat je 
goed voorbereid naar het koor komt. Het is prettig als we niet 
weken bezig zijn met dezelfde 3 regeltjes in een stuk omdat we 
te weinig voorbereid zijn of er te veel mensen afwezig zijn steeds. 

 
• Bladmuziek – de nieuwe stukken staan op de website om thuis te 

printen. Lukt dit niet? Mail naar info@cantzoni.nl  
 

• N.a.v. de stem-testjes die Kim aankomende maandag (28/1) zal 
doen, zal zij ook kijken naar nieuwe indeling van waar iedereen 
staat. Niet alleen qua stemgroep, maar zeker ook qua lengte 
van de leden, welke leden passen qua stem het beste bij elkaar 
etc. Zo kunnen we het koor nog beter tot zijn recht laten komen. 



	

Houd deze posities aan tijdens de repetities! We oefenen 
tenslotte voor uitvoeringen, en moeten zoveel mogelijk al zo 
staan als we ook op de verschillende podia zullen komen te 
staan. 

 
• Help onze nieuwe leden! Deel je bladmuziek (wij kunnen zonder 

zingen!) en wijs aan waar we zijn in een muziekstuk waar nodig. 
Leg uit welke partij ze moeten volgen op de bladmuziek etc.  

 
(voor nieuwe leden is het het beste als zij meezingen met de 
originele bladmuziek, zo leren ze wanneer ze in moeten vallen en 
waar partijen omhoog of omlaag gaan qua  muziek. Alleen de 
tekst van een bepaald liedje printen is wel makkelijk als je al 
weet wanneer je in moet zetten, maar NIET wanneer je een 
liedje nog moet instuderen!) 

 
	
NIEUWE MUZIEK 
Aankomende week zullen we gaan starten met nieuwe muziek. We 
gaan beginnen met de nummers ‘I Love You/What a Wonderful World’ 
en ‘Is this the world we created’ 
 
Beiden zijn te vinden op de website  
(en bijgevoegd bij deze mail voor jullie!) 
 
Luister alvast even naar beide nummers: 
I Love You / What a Wonderful World: 
 https://www.youtube.com/watch?v=y_qfeE0TjyY 
 
Is this the world we created (Queen) 
 https://www.youtube.com/watch?v=wllXY322K7Q 
 
SPOTIFY AFSPEELLIJST 
Veel (niet alle, helaas) liedjes die we zingen in een handig afspeellijstje 
op Spotify! 
 
https://open.spotify.com/user/elisevt1879/playlist/6cvoeuIGshjkPweAB
dgAqh?si=bQoz7hyGQKmkTAsHFslRsg  
 
(link werkt niet altijd, kopieer link dan even naar webbrowser) 
 
GROOT MOEDRIJKS EVENEMENTEN KOOR 
Johan vertelde al even over een nieuw project waarvan hij de 
oprichter is. Het Groot Moerdijks Evenementen Koor is per 1 Januari 
2019 officieel opgericht en de voorbereidingen voor een groots 
concert in 2020 zijn gestart.  
 



	

Als eerste gaan alle aangesloten koren (6 in totaal!) starten met het 
instuderen van het nummer ‘I Love You / What a Wonderful World’ Dit 
doen alle koren afzonderlijk, tijdens hun eigen repetities. 
 
Op woensdag 19 Juni a.s. zullen we dan allemaal bij elkaar komen in 
De Stad Klundert (om 19:30 uur) voor een eerste kennismaking, een 
eerste gezamenlijke repetitie en om eens te kijken hoe dat nu gaat 
met z’n allen een nummer zingen… Best een beetje spannend maar 
ook supergaaf! Als we allemaal compleet zijn, zullen er ruim 180 
mensen meezingen! 
 
Het koor zal onder muzikale begeleiding staan van Kim & Art op deze 
avond. Dus dat is voor ons fijn en makkelijker ook, wij zijn al gewend 
aan hen J 
 
Kijk voor alle informatie rondom het Groot Moerdijks Evenementenkoor 

op www.grootmoerdijksevenementenkoor.nl 
 
 
 
DATA VOOR IN DE AGENDA 
Hierbij alvast alle –nu bekende- data van aankomende optredens in 
2019.  
 
2019 
 

• Zondag 14 April  De Passion    Zevenbergen  
• Zaterdag 11 Mei  Zang & toneelavond  Zevenb.Hoek 
• Zaterdag 25 Mei  Alleen de mannen @ R’dam! à Art 
• Zondag 2 Juni  Volkoren   Middelburg 
• Woensdag 19 Juni  Groot Moerdijks E.K. Klundert 
• Zondag 30 Juni  Den Hoek Leeft  Zevenb.Hoek 
• Zaterdag 28 Sept.  KOM Korenfestival  Oosterhout 
• Zaterdag 2 Nov.   Bevrijdingsconcert*  Moerdijk 
• Zondag 3 Nov.  Bevrijdingsconcert*  Zevenbergen 
• Zondag 3 Nov.  Bevrijdingsconcert*  Standdaarbuit                                                   
• Zondag 10 Nov.  Bevrijdingsfeest**   Zevenb.Hoek  
• Zondag 15 Dec.  Kerstmatinee (ovb) Rotterdam 

 
* Met Symfonisch Ruimte Orkest 
** Met Fanfare O.K.K. 
	
De uitreiking van de Cultuurprijs Moerdijk is verplaatst naar het ‘vroege 
voorjaar’ van 2019 en zodra we daar een datum voor hebben 
communiceren we deze naar jullie! 
	
	


