NIEUWSBRIEF 1/16
18 januari 2016
Nieuw jaar voor Con Amore:
Nu we weer begonnen zijn met de repetities voor de Matthäus-Passion realiseren we
ons goed dat dit voor de laatste keer een concert wordt van COV Con Amore.
Voor een flink aantal van ons zijn dus de laatste twee maanden bij het koor
aangebroken. Gelukkig komt er een doorstart van Gemengd koor Con Amore met
ongeveer 31 leden. U vindt hierbij een tweede nieuwsbrief van de werkgroep met
hun verrichtingen tot nu toe. Een compliment voor het vele werk dat al verzet is door
hen.
Mailingbrief betreffende MP:
U krijgt rond 1 februari weer de mailingbrief om kaarten te verkopen voor de MP.
Doet u aub extra uw best. Het moet toch voor familie en vrienden fijn zijn om in de
prachtige Sint-Janskerk te Gouda nog één keer van COV Con Amore te genieten!
Vanaf 1 februari kunt u kaarten bij Cees verkrijgen á € 30,00.
Studiedag 13 februari in Gouda:
Nogmaals: Deze dag is verplicht (tenzij u een geldige reden voor afwezigheid heeft).
Vervoer regelt uzelf! (zie de twee vorige nieuwsbrieven).
Alle projectleden zijn uiteraard ook verplicht deze dag te komen.
Gelukkig zijn we erin geslaagd met extra 8 tenoren, 7 sopranen, 3 bassen en 2 alten
een volwaardig koor te hebben.
Zangdienst 6 maart:
Inmiddels weten we, na inventarisatie, dat alle leden van CA hierbij aanwezig zijn.
Ook enkele projectleden hebben zich gemeld. Fijn! Gerben zal nu de partijen wat
gelijkwaardiger maken door wat leden van COV Laus Deo erbij te vragen.
Op de oefenochtend (5 maart) verwachten we uiteraard ook iedereen!
Geen koorrepetitie op 10 maart:
In verband met de oefenochtend op 5 maart, de zangdienst op 6 maart, de generale
op 11 maart en de uitvoering op 12 maart heeft het bestuur besloten op 10 maart de
stemmen rust te gunnen en u een vrije avond te geven.
Generale 11 maart en Matthäus-Passion 12 maart:
U krijgt over een paar weken weer een concertbrief met alle gegevens over beide
avonden. We kunnen wel vast zeggen dat beide avonden een bus ons zal rijden.
Lief en Leed:
Op 16 december waren Wil en Cees van der Nat 50 jaar getrouwd. We feliciteren hen
hiermee nogmaals en wensen hen nog vele goede en gezonde jaren toe.
Half december overleed de moeder van Rian Hamer . Hoewel haar gezondheid broos
was kwam dit overlijden toch geheel onverwachts. Rian, we wensen je veel sterkte
met dit verlies.
Bestuursvergadering 13 jnuari 2016:
Naast alle gebruikelijke zaken rond de zangdienst en het komende concert bespraken
we:
 Exploitatie Die Jahreszeiten. Komt 17 maart op agenda BALV.
 Informatie betreffende 'Con Amore Nieuwe Stijl'.
 Bijdrage aan COV Laus Deo voor Matthäus-Passion.
 Overleg met Stichting Vrienden van Con Amore.
 Plannen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 17 maart waar
COV Con Amore opgeheven zal worden en Gemengd koor Con Amore
opgericht zal worden. We verwachten daar alle leden.

Verjaardagen februari:
8
10
23
24
27

Tineke Speelman
Richard Janssen
Rie Verburg
Jan Nugteren
Ger de Zeeuw

Agenda:
13 februari 2016:
10.00-15.00 uur
gezamenlijke studiedag met
Laus Deo,
adres: Coornhert
Gymnasium, Jan van
Renesseplein 1 te Gouda
5 maart 2016:
9.30-12.00 uur extra repetitie
o.l.v. Gerben in De Open
Hof te H.I. Ambacht
6 maart 2016:
zangdienst in
H.I. Ambacht om 17.00 uur
o.l.v. Gerben
10 maart2016:
Geen koorrepetitie
11 maart 2016:
generale repetitie Gouda
12 maart 2016:
Matthäus-Passion te Gouda
17 maart 2016:
Bijzondere Algemene
Ledenvergadering

