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Beste zangers, zangeressen, vrienden en geïnteresseerden van het projectkoor, 

 

In deze nieuwsbrief vind je twee nieuwtjes: een over een nieuw (‘gewoon’) project, en een over een héél kort 
projectje J. Daarom is de nieuwsbrief wat langer geworden dan normaal, lees dus vooral door tot het eind. 

Allereerst: er is een ei gelegd! Hier volgt de aankondiging van een nieuw project onder de titel 

¡No pasarán! 

 

In 2019 is het 75 jaar geleden dat Eindhoven en zuidelijk Nederland werden bevrijd. Die bevrijding was de 
opmaat naar de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog in mei 1945. Vaak wordt vergeten dat al voor het 
begin van die oorlog vele mensen het leven lieten in de strijd tegen het fascisme, namelijk tijdens de Spaanse 
Burgeroorlog (1936-1939). De vele vrijwilligers die naar Spanje trokken om te vechten zagen deze strijd als de 
laatste mogelijkheid om het opkomend fascisme een halt toe te roepen. Dolores Ibarruri Gomez gebruikte de 
hartenkreet ¡No pasarán! in haar beroemde toespraak waarin zij opriep om de fascisten geen meter van 
Spanje te laten innemen. Hoewel voor ons de bevrijding eind 1944 en begin 1945 volgde, duurde het voor de 
Spanjaarden nog tot de dood van Franco in1975.  

Het projectkoor heeft ervoor gekozen deze minder belichte kant van ‘oorlog en vrede’ rondom de Tweede 
Wereldoorlog centraal te stellen door uitvoering van de ‘Tien liederen rond de Spaanse Burgeroorlog’. Een 
compositie van Peter Berman voor gemengd koor, sopraansolo, twee gitaren en percussie. De liederen 
beschrijven zowel de historie in aanloop naar de Burgeroorlog als de jaren 1936 -1939 zelf. Met aangrijpende 
teksten maar ook herkenbaar zuidelijk temperament in verzet en muziek. De liederen worden omlijst met 
teksten en beelden. Misschien ken je Peter Berman nog uit het project ‘Shalom’: we deden toen enkele 
Jiddische liederen van hem. Enkele leden van de groep Daniel Fanego – zij verzorgden de feestelijke sfeer in 
het project ‘Canciones Festivas’ - zullen de instrumentale begeleiding verzorgen. 

 
 



Wanneer gaat dit alles plaatsvinden? 
De repetities zullen plaatsvinden in december 2018 en januari 2019. Ditmaal doen we niet een hele 
zaterdag als aftrap, maar twee keer een halve zodat je met de ervaring van de eerste zaterdag erna de 
partijen beter verder kunt instuderen. 

Zaterdag 17 november  10.00 – 12.30 u    eerste kennismaking met zangers en muziek 

Zaterdag   8 december  10.00 – 12.30 u    we gaan echt beginnen  

Dinsdag  11 december  20.00 – 22.15   

Dinsdag  18 december  20.00 – 22.15 

      --- Kerstvakantie --- 

Zaterdag   5 januari  10.00 – 12.30    kennismakingsrepetitie met de instrumentalisten 

Dinsdag    8  januari  20.00 – 22.15   

Dinsdag 15 januari  20.00 – 22.15 

Dinsdag 22 januari  20.00 – 22.15  

Dinsdag 29 januari  20.00 – 22.15 

Zaterdag 2 februari  10.00 – 16.00    repetitiedag.o.a. met de instrumentalisten 

Dinsdag  5 februari  20.00 – 22.15    laatste puntjes op de i 

 

De concerten zullen plaatsvinden in het weekend van 8, 9,10 februari 2019. Mogelijk worden het ditmaal 3 
concerten. De locaties voor repetities en concerten worden momenteel bekeken. 

 
Kan ik me al opgeven? 

Jahoor, stuur dan een email naar webmaster@projectkoorpg.nl. Zoals gebruikelijk worden nieuwe 
aanmeldingen uitgenodigd voor een kennismaking en een korte stemtest. En bij de uiteindelijke 
samenstelling van het koor (1 september) zal ook rekening worden gehouden met de balans tussen de 
stemgroepen. 

En gaat de rest zoals altijd? 
Zo gauw de locaties vast staan zullen we dat weer laten weten. Ook nu wordt de muziek weer ruim tevoren 
(digitaal) toegestuurd (uiterlijk 15 oktober) en voorzien van uitspraak, toelichting en midi files. Wat anders is 
dan in vorige projecten is dat er een zaterdagochtend komt in november voor de allereerste kennismaking; 
bedoeld als stimulans en hulp bij het zelf verder instuderen van de muziek voor we in december echt aan 
de slag gaan. 

Zijn er kosten aan verbonden? 
De kosten voor deelname zijn €65.  
 

En als ik nou een keer niet kan? 
Een repetitie missen mag, twee aansluitende repetities missen niet.  

 
Het duurt nog wel lang he, tot december? 

Inderdaad, want wat is nou heerlijker dan samen zingen?  

En dat brengt ons bij het tweede nieuwtje: 

Iedere zanger - ook als je nog nooit met het projectkoor hebt meegedaan – kent dat gevoel, gewoon nog 
eens lekker willen zingen. Onbekommerd, geen lange repetitie periode, geen concert, gewoon genieten 
van het moment zelf en van bekende meerstemmige muziek. Daarom organiseert het projectkoor een zeer 
kortdurend project - 1 dagdeel - onder de titel 

 

 

 



      ‘Lekker samen zingen’ 

   

 
Wanneer en waar? 
Dit gaat plaatsvinden op  

                                              zaterdag 26 mei, van 9.30 – 12.15 u. 

Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3, 5613 BS Eindhoven 

 
En wat gaan we dan zingen? 
In de bijlage aan het einde van de nieuwsbrief vind je een overzichtje van stukken die veel koorzangers 
bekend zullen voorkomen. Mooi, nostalgisch, grappig, bezinnend of gewoon heerlijk om te zingen, merendeels 
4 stemmig, met en zonder piano. Rob van Heck (misschien ken je hem nog wel van het laatste project 
‘Verwondering’) zal de pianobegeleiding verzorgen en het koor ondersteunen. Natuurlijk kunnen we op een 
ochtend niet alle stukken doen, dus moeten we selecteren. Laat daarom je top 3 (of 4, of 5 J) uit de lijst aan 
ons weten. Een week voor 26 mei zullen we de stand van de voorkeuren bekend maken zodat je weet wat je 
kunt verwachten. 
 
Moet ik de muziek tevoren instuderen? 
Nee dat hoeft niet, maar degenen die zich graag willen voorbereiden: prima. En misschien ken je al veel 
nummers, dat zingt natuurlijk wel lekker(der)… 
 
Moet ik me opgeven? 
Graag, met opgave van stemsoort (en je favorieten uit de lijst) want dan weten we een beetje hoe de 
stemverdeling gaat zijn. Opgeven kan via een email naar webmaster@projectkoorpg.nl 
 
Kan iedereen meedoen? 
Er is geen stemtest, en iedereen kan aanschuiven. Dus neem gerust je zingende collega, familielid, vriend of 
vriendin mee (wel graag even opgeven). 
 
Kost het wat? 
Voor dekking van de onkosten (ruimte, koffie, thee, koekjes en pianobegeleiding) vragen we €7. Betalen kan 
ter plekke. 
  
Hoe gaat het met de bladmuziek? 
In de lijst van werken (zie onder) vind je bij een aantal werken links naar publiekelijk beschikbare bladmuziek. 
Graag geprint meebrengen op de dag zelf. (Een week voor 26 mei laten we weten welke we werkelijk gaan 
zingen, de anderen hoef je dus niet te printen) De bladmuziek voor de overige nummers volgt later.  
 
Wat is de tijdsindeling? 
09.30   ontvangst met koffie/thee 
09.45   zingen 
11.00   pauze met koffie/thee 
11.20   zingen 
12.15.  einde 
 
Als ik niet kan en toch graag meedoe? 
Dit Lekker samen Zingen is een experiment, en met de ervaringen zullen we kijken of dit een vervolg gaat 
krijgen. Mocht je niet kunnen, maar graag mee doen als er een vervolg komt, dan kun je dat laten weten via 



een email naar webmaster@projectkoorpg.nl. Wie weet komen dan jouw andere favoriete stukken die nu niet 
op het lijstje staan wel aan bod. 
 
Graag tot ziens op een van de activiteiten van het projectkoor! 
 
 
Met hartelijke groeten, 
 
Paul Gieles 
Clementine Coopmans 
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‘De longlist’: een selectie van bekende koorwerken om lekker weg te zingen. Voor een aantal 
werken is de link naar de vrij verkrijgbare bladmuziek gegeven. De bladmuziek voor de andere 
werken volgt later.  

1. ‘Wachet auf ruft uns die Stimme’, JS Bach (SATB & piano) 
o http://imslp.org/wiki/File:PMLP149924-Bach_Choral_Wachet_auf.pdf  

2. ‘Ave verum corpus’, William Byrd, (SATB)   
o http://www3.cpdl.org/wiki/images/5/5c/Ave_Verum_.pdf  

3. ‘Fine knacks for ladies’, John Dowland (SATB) 
o http://stcpress.org/miscellaneous/fine_knacks/fine_knacks.pdf  

4. ‘Notre Père’, Maurice Duruflé (SATB) 
o  

5. ‘Verleih uns Frieden’, Felix Mendelssohn (SATB & piano) 
o  

6. ‘Come again’, John Dowland (SATB)  
o http://www3.cpdl.org/wiki/images/a/af/Dowland_Come_again_Gmajor.pdf  

7. ‘Abendlied’, Josef Rheinberger (SAATTB) 
o http://www3.cpdl.org/wiki/images/6/6b/Ws-rhei-abe.pdf  

8. ‘Summertime’, George Gershwin (SATB & piano) 
o  

9. ‘Innsbruck ich muss dich lassen’, Heinrich Isaac (SATB)  
o http://www3.cpdl.org/wiki/images/d/da/Ws-isaa-001.pdf  

10. ‘Waldesnacht’, Joh. Brahms (SATB) 
o http://www3.cpdl.org/wiki/images/a/a0/Ws-brah-623.pdf  

11. ‘Bach sonate’, Anton Maessen (SATB) 
o  

12. ‘It’s summertime’, Hobbyhorse (SATB) 
o  

13. ‘As torrents in summer’, Edward Elgar (SATB)  
o http://www3.cpdl.org/wiki/images/6/66/Elgar_Astorrents.pdf  

14. ‘A lieta vita’, Giovanni Gastoldi (SATB)   
o http://www3.cpdl.org/wiki/images/7/7e/Ws-gast-inn.pdf  

15. ‘Archibaldus van Oostzaan’, Albert de Klerk (2-st koor & piano) 
o  

16. ‘Stämning’, Wilhelm Peterson-Berger (SATB) 
o http://www3.cpdl.org/wiki/images/f/fa/PB_Stämning.pdf  

17. ‘Du fragsch mi, wär i bi’, Hansruedi Willisegger (SATB) 
o  

18. ‘Nun ist alles überwunden’, Heinrich Bach (SATB & piano) 
o x 

19. ‘Locus iste’, Anton Bruckner (SATB) 
o http://www0.cpdl.org/wiki/images/b/b4/Locus_iste_Bruckner.pdf  
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