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vergadering     Muziekcommissie  
datum     26 januari 2016 
deelnemers Thijs Hannen  

Riet Jansen 
 Monique Lannott  

Jeanne Niessen 
Claire Springer (verslag) 

Afwezig met kennisgeving  Jacques Verkoulen 
 

 
1. Opening 

Thijs opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
2.1 Hoofddoel van dit overleg is om nadere invulling te geven aan de diverse geplande 

uitvoeringen. Voor verdere afspraken zie agendapunt 4. 
 
3. Verslag dd. 29 december 2015 + acties 
 Het verslag en de actielijst zijn niet besproken. 

 
4. Uitvoeringen tot medio 2016 
4.1 6 februari vastelaovend concertje voor senioren in Leeuwen.  

Riet heeft voor de koorleden diverse gekleurde boa’s en zal deze meenemen. 
4.2 19 maart hoogmis in Swalmen  

Volgens het kerkblad  Samen Kerk zullen tijdens deze mis de communicantjes 
worden voorgesteld. Riet zal navraag doen of  tijdens deze mis misschien nog 
liederen door de jongeren verzorgd gaan worden.  
Tevens wordt voorgesteld om de Keltische mis (zonder Gloria) op te voeren, in 
afwachting van nadere informatie. 
Thijs stelt voor om de volgende liederen ten gehore te brengen tijdens deze mis: 
‘You raise me up’, ‘Let’s all go down to the river’ en ‘An Irish blessing’ en eventueel 
‘Takadamu’ en ‘St. Jozef lied nr. 194C.’ op te nemen. 

4.2 2 april mis in Swalmen.  
Missa sine nomine, ‘Eleni’, Halleluia ,‘You raise me up’, ‘Takadamu’, ‘Amazing Grace’ 
en ‘An Irish Blessing’. 

4.3 Balkonconcert in mei.  
Riet heeft ons koor opgegeven voor dit concert, maar er is nog geen nadere 
informatie bekend 

 



4.4 2 juli mis in Swalmen.  
De Keltische mis met orgelbegeleiding, ‘Rejoice in the Lord’, ‘Siyahamba’,  ‘Malaika’, 
‘Kumbaya’ en ‘The Exodussong’.  

4.5 9 juli Zomerconcert.  
Thijs stelt voor om tijdens dit concert in 2 series op te treden met een gevarieerd 
programma. Tussendoor zou een ander koor (evt. Enjoy uit Tungelrooy, Hidden 
Voices uit Lerop, Pure uit Posterholt, Pey Vocaal, A Capella uit Swalmen of Toesjee 
uit Horn, bandje Phyality, koor Louise, kinderkoor Montfoort) kunnen optreden. 
Thijs zal Mariet Moonen benaderen voor nadere invulling van deze dag. 
Liederen: Amazing Grace, An Irish Blessing, Eleni, Kumbaya, Let’s all go down, 
Memory, Siyahamba, Takadamu, We’ll meet again, You raise me up, Malaika en the 
Exodus song. Riet stelt voor om een buitenoptreden te organiseren, evt. bij 
Meneerkes of bij de Robijn in Swalmen. 

4.6 3 november Allerzielen.  
Voorgesteld wordt om het lied Tebje Pajom op te nemen. 

4.7 Daarnaast zal de Mis van Perosi, Missa Pontificalis (3 stemmig) worden 
ingestudeerd.  
 

5. Volgende vergadering muziekcommissie 
De volgende vergadering zal worden gehouden op 3 mei van 14.00 – 16.00 uur, bij 
Jacques. Doel is vaststellen van de planning + een vooruitblik naar het repertoire ten 
behoeve van de tweede helft van 2016. 
 

6. Rondvraag 
6.1 Riet zou heel graag een keer een kerstconcert willen zingen, bv in het Forum. 

 
7. Sluiting 

Thijs sluit de vergadering en dankt iedereen voor haar deelname.  


