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Vergadering  Muziekcommissie 
Datum   woensdag 18 januari 2017 
Deelnemers  Thijs Hannen (voorzitter) 
   Jeanne Niessen 
   Jacques Verkoulen 
   Monique Lannott 
   Riet Janssen (verslag) 
 
Claire heeft wegens ziekte de vergadering niet bij kunnen wonen. 
 
Opening. 
Thijs opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Doel van dit overleg is  het 
samenstellen van het programma 2017. 
 
Mededelingen en ingekomen stukken. 
Het voorstel van Marij tijdens de repetitie van gisteravond om de repetities per stem per avond te 
doen om zo beter zijn/haar partij beter onder de knie te krijgen zal weinig zoden aan de dijk zetten. 
Alleen als het echt noodzakelijk is zal dit worden gedaan. 
Monique deelt mede, dat zij de opname van het Kerstconcert bij zich heeft waarna we na de 
vergadering naar kunnen luisteren. Haar vrienden Dagmar en Phill worden hartelijk bedankt voor 
deze bijdrage. 
Riet laat weten, dat het verzoek om de Stadsprocessie muzikaal op te luisteren niet doorgaat. Heeft 
dhr. Rutten hiervan per mail op de hoogte gebracht. Ook het verzoek om vrijdag a.s. de uitvaartmis 
in de kerk van Swalmen afgezegd i.v.m.  te weinig  deelname  van zangers. 
 
Verslag d.d. 01 december 2016, nr. VG9 VSL 2016 12 01  
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 
Meer aandacht voor Duitstalige liederen. 
Thijs maakt een schema en zal tenminste 1 duits talig lied vóór de vakantie ingestudeerd hebben. 
 
Vastelaovend 
Wij hebben geen verzoek ontvangen om dit jaar het vastelaovesfeest van de seniorenvereniging op 
te luisteren. 
 
Hoogmis Swalmen 
Op verzoek van de St. Jozefput zingen wij op 18 maart de hoogmis in de kerk van Swalmen t.g.v.het 
St. Jozef feest. 
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Balkonconcert Roermond 
Riet zal aan haar broer vragen of De Leeuwer Cantorij hier weer aan mee kan doen. 
 
Laatste repetitie / zomerconcert buiten. 
Onze gedachten gaan uit of wij op het terras bij Mijnheerkens een concert kunnen geven. (best. 
Vergadering). 
 
Monique geeft te kennen dat er meer promotie gemaakt moet worden voor een uitvoering. (best. 
Verg.) 
 
Oproer. 
In september presenteren de Roermondse verenigingen hun programma. Thijs wil hier graag aan 
mee willen doen.    
Overige: liederen uit Sjinderhannes – en het lied Munsterplein van Wim Hamans. Het 
Munsterpleinlied zal gearrangeerd moeten worden. Het bestuur moet haar fiat geven over eventuele 
kosten van dit arrangement. 
 
Thijs maakt een puntenlijst van 10 liederen. Op volgorde van 10 tot 1 bepaalt de muziekcommissie 
welke liederen de voorkeur hebben om in het repertoire te worden opgenomen. 
Tussendoor zal er aandacht worden besteed aan de gregoriaanse uitvaartmis. Deze opnemen op 
schema. 
Tot op heden hebben we nog geen uitnodiging ontvangen van het parochiekantoor in Swalmen om 
de Hoogmissen op te luisteren. Aan het bestuur voorleggen of wij hen zelf hierover benaderen of 
afwachten of wij hiervoor alsnog  uitgenodigd worden. 
 
Verbetering individuele zanger. 
Thijs wil  eventueel zelf starten met muziektheorie – uitleg notenschrift. 
Thijs wil de koorleden weer onderwerpen aan een stemtest. 
 
Rondvraag 
Thijs laat weten dat de liederen van de Sjteelse Druimerie thuishoren in het gemeente archief. Zodra 
Riet deze in haar bezit krijgt  zal Thijs mogelijk de muziekstukken doornemen met ons koor. 
 
Monique doet een verzoek om de muziek tijdens de repetitie niet zo hard te zetten. Deze staat over 
het algemeen veel te hard. De oplossing hiervoor is een externe adviseur/geluidstechnicus aan te 
stellen. Gedacht wordt aan Oscar. Dit voorstellen aan bestuur. 
Monique vraagt om het kerstprogramma voor de vakantie te bespreken. 
 
 
Vaststellen datum volgende vergadering. 
De volgende vergadering zal worden gehouden op woensdag 14 juni om 10.00 uur bij Monique. 
 
Sluiting. 
Thijs dankt iedereen voor het prettige overleg en sluit de vergadering waarna de muziekcommissie  
Jacques bedanken voor de genoten gastvrijheid. 
  
      
 
 

 


