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Beste ouders,
Na een heerlijke en warme zomervakantie zijn wij als Koorschool Arnhem weer toe aan
zingen. De Koorschool begint op woensdag 14 september.
Twee onderwerpen in deze nieuwsbrief:
1. De tijdsindeling van de koorklassen en de werkwijze.
2. De uitvoeringen samen met het Nijmeegs Symfonie-orkest. (zie de vorige
nieuwsbrief in juni).
1. KOORINDELING EN TIJDEN.
Koorklas 1 (groep 3 en 4).
Algemeen: Starttijd 13.10 uur. Eindtijd 14.05.
Op 14 september beginnen we met alleen zingen en eindigen we om 14.00 u. Dus nog
geen theorie.
De kinderen die al op de koorschool zaten krijgen een nieuwe map, die ze vanaf nu ook
elke les meebrengen, zodat de kinderen van groep 4 ook kunnen meelezen waar nodig.
Afwijkingen van het rooster:
Op 21 september is er een openbare repetitie. Daar zullen we ook alleen zingen en
eindigen we ook rond 14.00 u.
Vanaf 28 september gaan we de les weer in twee delen doen: tot 13.40 u. zang, vanaf
13.40 u. tot 14.05 u. theorie. Dan graag de Nachtegaalboeken weer meenemen.
De volgende kinderen zitten in koorklas 1:
Lore, Jip, Luna, Djulia, Tiber, Alma, Daan. Daar zullen kinderen uit de nieuwe groep 3
(klas 1) bij aanschuiven.
Koorklas 2 en 3:
Start om 14.10 u. Eind koorklas 2 om 15.20 u. Einde koorklas 3 om 16.00 u.
Op dit moment zijn er nog niet genoeg nieuwe kinderen om koorklas 2 (ook) apart te
laten functioneren. Dat kan veranderen als er meer kinderen komen voor koorklas 2.
Maar om die reden zullen we in eerste instantie koorklas 2 en 3 vanaf het begin samen
laten zingen. Dat zijn ze ook van vorig jaar gewend.
Om 14.10 u. hebben we eerst gezamenlijk theorie.
Om 14.35 u. komen de kinderen die gestopt zijn met de theorie, erbij (Loise, Im, Loek,
Evelien) en hebben we zangrepetitie.

Om 15.20 u. Houden we een kort buitenspeelmoment voor koorklas 3, waaraan ook
koorklas 2 nog kan meedoen of naar huis gaan.
Om 15.30 u. is er een aparte zangrepetitie voor koorklas 3.
Om 16.00 u. einde.
N.B. vanwege het instuderen van de notenkrakerwals voor de concerten kan het zijn dat
we een tijdje direct om 14.10 u. oefenen samen met jongere kinderen. Dan komt de
theorie later aan bod.
De kinderen van koorklas 2 en 3 krijgen op 14 september allemaal een nieuwe map. Bij
de kinderen van koorklas 3 zit er achterin nog een kleine aanvulling voor het laatste
halfuur, die in de loop van het jaar wat wordt uitgebreid.
Koorklas 2:
Hannah, Tamar, Fran, Liesbeth, Evelien, Fiene
Koorklas 3:
Feline, Im, Loise, Loek, Maja, Juune, Janne, Ella, Poppy.
2. UITVOERING TCHAIKOVSKY NOTENKRAKER
Op verzoek van het Nijmeegs Studentenorkest zingt de koorschool de Wals van de
Sneeuwklokjes uit de Notenkraker als onderdeel van hun concert: Ballet van de
Notenkraker.
De voorstellingen zijn op donderdag 8 december en dinsdag 13 december.
De repetitie-ochtend met het orkest is op zaterdag 3 december van 9.30 u. tot 12.00 uur.
Tevens heeft het orkest toegezegd om ook het mooie lied Abendsegen van Humperdink te
begeleiden als toegift door de kinderen; dit volgt direct aansluitend aan het eerste deel,
nog voor de pauze.. We doen de kinderen daarmee een groot plezier want dit zingen ze
heel graag en hebben ze vorig jaar al geleerd. In de pauze kunnen de kinderen naar huis
Het concert van 8 december is openbaar. Het NSO geeft de ouders van de Koorschool 2
kortingskaarten per kind voor dit concert. Hierover volgt nog informatie.
Het concert van 13 december is een besloten uitvoering voor alle medewerkers van UMC
Radboud. Hiervoor kunnen dus geen kaarten gekocht worden.
De aanvangstijden van de concerten zijn op ons uitdrukkelijk verzoek teruggebracht van
20.15 uur naar 20.00 uur. Eerder lukt niet vanwege organisatorische redenen. Dit betekent
dat de kinderen op die avonden om ongeveer 20.45 u. klaar zijn op het podium. We
overleggen binnenkort met de ouders over snel, veilig en adequaat vervoer. Gelukkig
mogen de kinderen van de Parcivalschool de volgende morgen later op school komen om
uit te slapen met dank aan de directeur, Hannes van Soest.
Mocht je over deze concerten vragen hebben aan het bestuur of aan Thea, bel of mail ons.
Thea.endedijk@gmail.com of Esther Vermeijden, voorzitter@koorschoolarnhem.nl
Voor wie is deze uitvoering?
In ieder geval voor koorklas 2 en 3. En misschien ook voor enkele kinderen uit koorklas
1 die nu in groep 4 zitten en het erg leuk zouden vinden om mee te doen en dat ook
fysiek aankunnen. De muziek is niet heel moeilijk. We zingen de wals op Ah.
Daarnaast kan het zijn dat nog enkele zangers van het ex-jeugdkoor zich bij deze groep
zullen voegen om de klank steviger te maken.

Verder zingen ongeveer 14 kinderen van de Koorschool Velp olv Katalin Szabo mee.
Daarmee hebben we een fantastische basis om van dit concert een hoogtepunt te maken.
Verzoek aan ouders van koorklas 1 kinderen die in groep 4 zitten.
Zouden jullie een mail willen sturen als je kind wil en je toestemming geeft om je kind
met de repetities en de concerten mee te laten doen? Zo ja, dan zorgt Thea ervoor dat
het repeteren van deze liederen aansluitend aan de repetitie van koorklas 1 plaats vindt
en kunnen deze kinderen iets langer blijven.
Verzoek aan ouders van koorklas 2 en 3 kinderen:
Willen jullie svp. uiterlijk 15 september expliciet aan Thea laten weten, dat je kind
mee mag doen aan deze uitvoeringen? We moeten namelijk een contract gaan tekenen
dat we meewerken aan deze uitvoering. Dat gaan we doen als we weten op hoeveel
kinderen we kunnen rekenen.
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