
Koorschool	  Arnhem	  	  	  	  	  	  Nieuwsbrief	  2	  	  	  	  	  	  	  november	  2015	  	  
	  
Beste	  ouders	  van	  kinderen	  van	  de	  Koorschool,	  	  
	  
U	  zult	  het	  al	  gemerkt	  hebben.	  De	  Koorschool	  is	  goed	  aan	  het	  groeien!!	  	  
Dat	  is	  prachtig	  nieuws.	  Niet	  alleen	  omdat	  daardoor	  de	  klank	  steviger	  wordt	  en	  het	  koor	  steeds	  beter	  gaat	  klinken.	  Maar	  ook,	  omdat	  er	  
een	  betere	  financiële	  basis	  komt	  voor	  de	  koorschool.	  Dat	  is	  nl.	  wel	  al	  langere	  tijd	  een	  zorgpunt.	  De	  eerste	  jaren	  heeft	  de	  koorschool	  
vooral	  gedreven	  op	  aangevraagde	  subsidies.	  In	  deze	  tijd	  van	  bezuinigingen	  wordt	  dit	  veel	  lastiger.	  	  Op	  dit	  moment	  lukt	  het	  niet	  om	  
subsidies	  te	  krijgen,	  omdat	  we	  geen	  rechtspersoon	  zijn.	  We	  zijn	  dus	  aan	  het	  onderzoeken	  of	  	  de	  Koorschool	  Arnhem	  een	  stichting	  kan	  
worden.	  (indien	  u	  hiermee	  ervaringen	  heeft,	  horen	  we	  dat	  graag!)	  
	  
Nieuwtjes,	  vragen	  en	  wetenswaardigheden:	  

1. De	  koorschool	  heeft	  nu	  19	  leden	  en	  de	  20ste	  komt	  a.s.	  woensdag	  kijken.	  U	  ontvangt	  hierbij	  ook	  de	  nieuwe	  ledenlijst.	  	  
2. Door	  de	  grote	  groep	  van	  basisklas	  1	  gaan	  we	  in	  tweetallen	  jongleren	  met	  Maxim	  en	  Thea.	  	  
3. Begeleiding	  van	  jongleren	  basisklas	  1	  gebeurt	  voortaan	  zo	  mogelijk	  met	  twee	  ouders	  tegelijk.	  Nadere	  	  info	  komt	  nog	  van	  Annet.	  	  
4. Alle	  kinderen	  bezoeken	  heel	  trouw	  de	  repetities!!	  Superfijn!	  Dat	  helpt	  ook	  enorm	  voor	  de	  vooruitgang	  in	  het	  programma.	  Mocht	  

er	  toch	  een	  keer	  iets	  zijn	  door	  overmacht	  of	  ziekte,	  wilt	  u	  dan	  svp	  tijdig	  een	  mail	  sturen	  naar	  info@koorschoolarnhem.nl?	  Of	  
desnoods	  even	  bellen	  als	  het	  vlak	  van	  te	  voren	  is?	  (0617792382).	  	  

5. Binnenkort	  komen	  ook	  de	  filmpjes	  met	  bodysounds	  en	  bewegingen	  op	  de	  website.	  We	  hopen	  dat	  u	  regelmatig	  de	  liedjes	  en	  raps	  
thuis	  laat	  horen.	  	  

6. Als	  er	  ouders	  zijn	  die	  willen	  filmen	  en/of	  fotograferen	  voor	  opnames	  van	  de	  Koorschool	  tijdens	  onze	  activiteiten	  ,	  horen	  we	  dat	  
graag!	  

7. 	  Er	  zullen,	  beperkt,	  	  ook	  enkele	  nieuwe	  foto’s	  van	  de	  kinderen	  (als	  groep)	  worden	  geplaatst	  op	  de	  website	  en	  op	  onze	  
facebookpagina.	  Als	  u	  daartegen	  bezwaar	  hebt,	  wilt	  u	  dan	  contact	  opnemen	  met	  Esther	  Vermeijden?	  

8. Houdt	  er	  a.u.b.	  nu	  alvast	  rekening	  mee,	  dat	  vanaf	  7	  januari	  2015	  het	  leven	  van	  uw	  zoon/dochter	  gedurende	  anderhalve(!!)	  week	  
voor	  een	  groot	  deel	  uit	  zingen	  met	  de	  Koorschool	  	  zal	  bestaan!	  

9. Op	  22	  november	  kunt	  u,	  evt.	  met	  andere	  belangstellenden,	  	  vanaf	  16.15	  uur	  tot	  17.40	  uur	  komen	  luisteren	  naar	  de	  afsluiting	  van	  
onze	  oefenmiddag	  voor	  de	  operadag.	  	  Zie	  onderstaand	  schema	  voor	  nadere	  informatie.	  	  

10. Op	  woensdag	  17	  december	  mag	  u	  u	  vanaf	  13.30	  uur	  tot	  14.15	  uur	  komen	  luisteren	  naar	  de	  koorschool.	  Het	  is	  dan	  een	  openbare	  
repetitie.	  	  

11. Wilt	  u	  met	  de	  kinderen	  af	  en	  toe	  blijven	  zingen	  in	  de	  kerstvakantie?	  Als	  het	  goed	  is	  kennen	  ze	  alles	  uit	  hun	  hoofd!!...	  Dat	  maakt	  het	  
extra	  leuk	  om	  te	  zingen.	  	  



12. Bij	  deze	  brief	  vindt	  u	  een	  activiteitenschema.	  Neem	  daar	  s.v.p.	  goed	  nota	  van.	  	  
13. Bij	  diverse	  activiteiten	  staat	  de	  vraag	  om	  hulpouder	  te	  zijn.	  Wij	  hopen	  op	  uw	  massale	  ondersteuning.	  Het	  is	  nl.	  ook	  heel	  leuk	  om	  

aanwezig	  te	  zijn	  bij	  dit	  soort	  activiteiten.	  	  Wilt	  u	  aangeven	  op	  welke	  datum	  u	  kunt	  helpen	  en	  dit	  aan	  Esther	  Vermeijden	  
mailen?	  (henk-‐esther-‐vermeijden@kpnmail.nl).	  Graag	  voor	  1	  december,	  zodat	  wij	  tijdig	  een	  indeling	  kunnen	  maken.	  	  

14. Voor	  vrijdagmiddag	  16	  januari	  graag	  tijdig	  vrij	  vragen	  voor	  uw	  kind.	  Zie	  onder.	  (voor	  de	  exacte	  tijden,	  zie	  het	  
activiteitenschema	  hieronder)	  

	  
Zaterdag	  22	  november:	  Oefenmiddag	  voor	  de	  Operadag.	  Map	  meebrengen!!	  
Locatie:	  	  Lutherse	  Kerk	  Arnhem,	  Spoorwegstraat	  8-‐10	  
We	  werken	  voor	  de	  Operadag	  samen	  met	  2	  ander	  koren	  :	  De	  Ulftse	  nachtegalen	  en	  de	  Grenszangertjes	  uit	  Dinxperlo.	  
Graag	  tijdig	  aanwezig	  zijn,	  zodat	  we	  de	  kinderen	  van	  de	  andere	  koren	  samen	  kunnen	  ontvangen	  en	  op	  tijd	  kunnen	  starten.	  
Er	  komen	  in	  totaal	  	  meer	  dan	  50	  kinderen.	  Caroline	  Erkelens	  komt	  als	  operazangeres	  van	  de	  Nationale	  Opera	  Amsterdam	  een	  half	  uur	  
met	  de	  kinderen	  werken	  om	  hen	  te	  laten	  ervaren	  wat	  opera	  is.	  	  
Hulp:	  nodig	  2	  ouders.	  
Uitnodiging:	  Vanaf	  16.15	  laten	  de	  drie	  koren	  gezamenlijk	  hun	  repertoire	  voor	  de	  operadag	  	  horen	  als	  afsluiting	  van	  deze	  oefenmiddag.	  U	  
bent	  van	  harte	  welkom	  om	  dit	  te	  komen	  beluisteren!!	  
	  
Woensdag	  17	  december:	  Openbare	  repetitie.	  	  
Dit	  is	  de	  laatste	  repetitie	  voor	  de	  kerstvakantie.	  We	  maken	  de	  balans	  op	  en	  kijken	  wat	  we	  al	  kunnen	  van	  het	  programma.	  We	  proberen	  
ook	  de	  koorschool	  Velp	  erbij	  te	  krijgen.	  	  
U	  kunt	  vanaf	  13.30	  u.	  tot	  14.15	  u.	  komen	  luisteren.	  Daarna	  gaat	  basisklas	  2	  door	  met	  het	  gewone	  programma.	  	  
	  
Woensdag	  7	  januari	  :	  Generale	  Repetitie	  Operadag.	  
Alle	  kinderen	  van	  beide	  groepen	  worden	  vanaf	  13.00	  u.	  verwacht.	  De	  theorie	  vervalt	  deze	  keer.	  We	  zingen	  eerst	  de	  operadagliederen.	  	  
Na	  een	  korte	  pauze	  zingen	  we	  ook	  het	  hele	  programma	  van	  het	  familieconcert.	  	  Het	  is	  immers	  vakantie	  geweest	  en	  alles	  moet	  worden	  
opgehaald.	  Daarom	  eindigt	  de	  repetitie	  voor	  basisklas	  1	  om	  14.30	  u.	  	  
De	  kinderen	  van	  basisklas	  2	  hebben	  daarna	  nog	  een	  half	  uurtje	  koorklas	  op	  eigen	  niveau.	  De	  theorie	  vervalt	  ook	  voor	  hen.	  	  
	  
Zondag	  	  11	  januari:	  Operadag	  Amsterdam	  
Tijden:	  Vervoer	  per	  trein,	  vertrek	  8.31	  uur	  	  van	  Arnhem	  Centraal.	  (Aankomst	  9.37	  uur	  	  naar	  Amstel	  3	  Amsterdam.	  )	  Vertrek	  Amsterdam	  
17.38	  ,	  aankomst	  Arnhem	  18.43	  uur.	  



De	  kinderen	  hebben	  allemaal	  een	  railrunner	  nodig	  van	  2,50	  .	  (kosten	  voor	  de	  ouders).	  Dat	  kan	  tot	  en	  met	  11	  jaar.	  Voor	  de	  andere	  
kinderen	  regelen	  we	  kortingskaarten,	  als	  er	  genoeg	  ouders	  meegaan	  met	  een	  kortingskaart.	  	  
Programma:	  
Ontvangst	  en	  korte	  repetitie	  met	  de	  drie	  koren	  voor	  het	  eigen	  programma.	  	  
11.00	  uur	  start	  	  het	  programma.	  	  De	  kinderen	  volgen	  workshops	  koor,	  dans,	  en	  regie	  /	  theater.	  Aan	  het	  eind	  van	  de	  dag	  laten	  ze	  zien	  wat	  
ze	  hebben	  geleerd	  en	  zingen	  ze	  samen	  het	  operalied.	  	  
Meenemen:	  Kinderen	  nemen	  zowel	  voor	  lunch	  als	  avond	  voldoende	  eten	  en	  drinken	  mee.	  	  
Kleding;	  hierover	  wordt	  u	  nader	  geïnformeerd.	  	  
Hulp:	  Welke	  ouders	  willen	  dit	  prachtige	  uitje	  begeleiden?	  U	  kunt	  de	  workshops	  niet	  bezoeken,	  maar	  maakt	  wel	  het	  spetterende	  eind	  
mee	  met	  alle	  koren	  samen.	  U	  betaalt	  alleen	  uw	  treinkaartje.	  Tussendoor	  kunt	  u	  uw	  eigen	  keus	  maken	  uit	  het	  aanbod	  van	  musea	  of	  
rondwandelingen	  in	  Amsterdam.	  
We	  hebben	  4	  	  ouders	  nodig.	  Wie	  het	  eerst	  komt	  die	  het	  eerst	  maalt.	  	  
	  
Woensdag	  14	  januari	  Generale	  repetitie	  Familieconcert.	  
Dit	  gebeurt	  samen	  met	  de	  koorschool	  Velp.	  Alle	  kinderen	  worden	  weer	  om	  13.00	  u.	  verwacht.	  De	  theoriedelen	  gaan	  ook	  deze	  dag	  niet	  
door.	  We	  gebruiken	  de	  tijd	  voor	  het	  zingen.	  	  De	  koorklas	  van	  basisklas	  2	  gaat	  daarna	  wel	  gewoon	  door.	  	  Let	  op	  eindtijden	  in	  het	  schema.	  	  
Hulp:	  nodig	  1	  ouder.	  	  
	  
Vrijdagmiddag	  	  16	  januari:	  Podiumrepetitie	  met	  het	  Gelders	  orkest.	  Musis	  Sacrum.	  	  
Hier	  zingen	  de	  kinderen	  eenmalig	  met	  het	  orkest	  als	  voorbereiding	  op	  de	  twee	  concerten.	  Ze	  leren	  te	  werken	  met	  Eric	  Robbillard,	  de	  
verteller.	  
	  Ze	  leren	  de	  ruimte,	  de	  opstellingen	  kennen	  en	  de	  presentatievormen,	  het	  op-‐	  en	  afgaan	  enz.	  Dit	  is	  een	  repetitie	  die	  niemand	  mag	  
missen,	  anders	  kun	  je	  niet	  meedoen	  met	  het	  concert.	  Mocht	  dit	  op	  problemen	  stuiten,	  neem	  dan	  contact	  op	  met	  Esther	  Vermeijden,	  via	  
mail.	  
Vervoer:	  We	  gaan	  er	  van	  uit,	  dat	  u	  uw	  kind	  zelf	  brengt	  en	  weer	  ophaalt.	  	  U	  kunt	  de	  repetitie	  niet	  bijwonen.	  Het	  gebeurt	  in	  een	  te	  kleine	  
ruimte.	  
Belangrijk:	  wilt	  u	  tijdig	  vrij	  vragen	  op	  school	  voor	  uw	  zoon	  of	  dochter?	  Het	  is	  nl.	  op	  een	  gewone	  schoolmiddag.	  U	  kunt	  aangeven,	  dat	  
deze	  repetitie	  met	  een	  professioneel	  orkest	  is	  en	  dus	  niet	  aangepast	  kan	  worden	  aan	  de	  schooltijden.	  	  
	  
Zondag	  18	  januari:	  Nijmegen	  de	  Vereeniging	  en	  Arnhem	  Musis	  Sacrum.	  	  
We	  doen	  mee	  met	  de	  dubbele	  uitvoering	  van	  het	  familieconcert.	  We	  werken	  mee	  aan	  de	  Sing	  ins	  en	  aan	  de	  concerten	  zelf.	  	  
Vervoer:	  Dit	  wordt	  nog	  geregeld.	  (Verzamelen	  bij	  Musis.	  De	  kinderen	  rijden	  waarschijnlijk	  mee	  met	  de	  orkestbus.	  )	  



Kleding;	  Hierover	  wordt	  u	  nader	  geïnformeerd.	  	  
Hulp;	  Er	  zijn	  maximaal	  4	  ouders	  nodig	  voor	  de	  begeleiding	  gedurende	  deze	  dag.	  Uiteraard	  kunnen	  ouders	  dan	  twee	  keer	  het	  concert	  
meemaken.	  	  
	  
Kaartjes	  voor	  het	  familieconcert	  op	  18	  januari.	  	  
De	  verwachting	  is	  dat	  er	  vrijkaartjes	  geregeld	  zullen	  worden,	  	  voor	  elk	  gezin	  twee.	  U	  wordt	  hierover	  nog	  nader	  geïnformeerd.	  Maar	  
natuurlijk	  mag	  u	  nu	  al	  uw	  netwerk	  op	  de	  hoogte	  stellen	  van	  dit	  prachtige	  optreden	  van	  uw	  zoon	  of	  dochter.	  	  
	  
Herhaald	  verzoek!!!	  
Zoals	  u	  boven	  kan	  lezen,	  moet	  er	  van	  alles	  bedacht	  en	  georganiseerd	  worden.	  Daarom	  herhalen	  we	  onze	  oproep	  om	  mee	  te	  denken	  met	  
de	  koorschool.	  
Het	  belangrijkste	  probleem	  blijft,	  dat	  er	  op	  dit	  moment	  maar	  1	  ouder	  (Esther,	  moeder	  van	  Anje)	  in	  de	  koorschoolraad	  aanwezig	  is.	  Annet	  
(moeder	  van	  Vera)	  verleent	  ook	  al	  de	  nodige	  hand-‐	  en	  spandiensten	  	  Die	  heeft	  daardoor	  een	  te	  grote	  klus	  aan	  de	  organisatie	  van	  de	  
koorschool.	  	  
Helpt	  u	  ons	  met	  uw	  tijd,	  uw	  kennis,	  	  of	  die	  van	  een	  familielid	  of	  vriend,	  of	  biedt	  aan	  om	  een	  eenmalige	  klus	  te	  doen,	  bv.	  een	  
subsidieaanvraag,	  het	  maken	  van	  statuten	  en	  reglementen,	  het	  beheren	  van	  de	  facebookpagina,	  enz,	  enz.	  	  



Activiteitenagenda	  extra	  repetities	  en	  uitvoeringen	  Koorschool	  Arnhem	  2014-‐2015.	  
	  
Datum	   Locatie	   Aan-‐

wezig	  
Tijd	   eindtijd	   Basisklas	  

1	  
Basisklas	  
2	  

muziek	  

Za	  	  
22	  nov	  

Repetitiemiddag	  
koorschool	  met	  3	  
koren.	  
Lutherse	  Kerk	  
Spoorwegstraat	  
8-‐10	  Arnhem	  

13.45	  u.	  
	  
Ouders	  
om	  16.15	  
u.	  	  

14.00	  u.	  	  
	  

16.45	  u.	  	   x	   x	   -‐De	  zwaluw	  
-‐Een	  hond	  ging	  op	  reis.	  	  
-‐Verder	  van	  huis.	  	  
	  

Za	  29	  
november	  

Repetitie	  met	  
oudleerlingen	  en	  
basisklas	  2.	  	  

14.50	  u.	   15.00	  u.	  	  
	  

17.00	  u.	  	   	   x	   Familie-‐concert	  

Zo	  	  
11	  jan	  
	  

Stopera	  	  
Amstel	  3.	  	  
	  

8.15	  u.	  
Arnhem	  
centraal	  
spoor	  11	  

Trein	  
8.31	  u.	  
Arnhem	  
Aankomst	  
9.37	  u.	  	  
	  

17.00	  u.	  	  
trein	  	  17.38	  u.	  	  
aankomst	  
18.43	  u.	  	  

x	   x	   Zie	  boven	  

Vrij	  	  
16	  jan	  

Generale	  
repetitie	  met	  het	  
Gelders	  Orkest.	  
Musis	  Arnhem	  
	  

13.10	  u.	  	   13.30	  u.	   15.00	  u.	   x	   x	   Familie-‐concert.	  	  

Zondag	  
18	  jan	  

Nijmegen	  de	  
Vereeniging.	  En	  	  
Musis	  Arnhem	  
	  

Tijd	  volgt	   Tijd	  volgt.	  	  
Start	  concert	  
Nijmegen	  
11.00	  u.	  	  
Start	  Concert	  
Arnhem	  	  
16.00	  u.	  	  

17.30	  u.	  	   x	   x	   Idem.	  	  



	  
Bijzondere	  repetities	  tot	  de	  uitvoeringen.	  Denk	  aan	  aangepaste	  tijden.	  	  
	  
Woe	  17	  
dec	  

Openbare	  
repetitie	  
Parcivalschool	  
	  

Ouders	  
mogen	  
komen	  
luisteren.	  
Koorschool	  
Velp	  ws.	  
ook	  
aanwezig.	  	  

1:	  13.00	  u.	  	  
2:	  13.30	  u.	  	  
ouders:	  	  
13.30	  u.	  

	  1:	  14.15	  u.	  	  
2:	  15.30	  u	  
14.15	  u.	  

x	  
	  

x	   Programma	  operadag	  
en	  deel	  van	  
familieconcert.	  	  

Woe	  7	  
jan	  

Generale	  
repetitie	  
Operadag	  
Parcivalschool	  

	   1	  en	  2:	  
13.00	  u.	  	  

1:	  14.30	  u.	  	  
2:	  15.00	  u.	  	  

x	   x	   Operamuziek	  en	  Fam.	  
Concert.	  	  
N.B.	  Theorie	  vervalt.	  

Woe	  14	  
jan	  

Generale	  
repetitie	  
Familieconcert	  
Parcivalschool	  

	   1	  en	  2:	  13.00	  
u.	  	  

1:	  14.30	  u.	  	  
2:	  15.00	  u.	  	  

x	   x	   	  
N.B.	  theorie	  vervalt.	  	  

	  
	  
	  


