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Vergadering   Muziekcommissie 
Datum    06 september 2016. 
Deelnemers   Thijs Hannen (voorzitter) 
    Monique Lannott 
    Jeanne Niessen 
    Jacques Verkoulen 
    Riet Janssen (verslag) 
 

1.  Opening 
              Thijs opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
        

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Zij actief heeft De Leeuwer Cantorij uitgenodigd om hun Kerstviering op te luisteren 
op dinsdagavond 13 december 2016. Dit is reeds toegezegd. 
Thijs stelt voor om op 17 december 2016 een eigen Kerstconcert te organiseren. 
Heeft reeds een concept programma klaar gemaakt. (zie bijlage). 
Jeanne merkt op, dat ons koor het minst aantal liederen zingt. Thijs merkt op,dat dit 
een concept is en er altijd iets aan veranderd kan worden. 

 
2.1 Een mogelijke deelname aan Kerstuitvoeringen in de binnenstad van Roermond  

brengt mogelijk financiële risico’s met zich mee. Niet doen dus. Wordt a.s. donderdag 
besproken  tijdens de bestuursvergadering. 

 
2.2 Thijs bezoekt heden avond Ben Zoetbroed i.v.m. evt. lidmaatschap koor. 
2.3 Thijs ziet af van een bestuursfunctie KNZV 
 
3. Verslag d.d. 03 mei 2016 wordt akkoord verklaard. 
 
4.   Programma aanpassing najaar 2016. 
       In het programma voor het pleinfeest zondag 11 september a.s. zijn in de volgorde   
       enkele wijzigingen aangebracht. Deze zijn als volgt: 

- Lets all go down to the River/ The exodus Song (onder voorbehoud). 
- Amazing Grace 
- An Irish Blessing 
- Memory 
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- Mien mooder is ein Leeuwer kindj (met twee trompetten: Har Dierx en Wil Groen 
beiden lid van De Gaamblaozers. V.w.b. de door Thijs toegezegde vergoeding 
wordt besproken tijdens de bestuursvergadering a.s. donderdag 8 september. 

- Na de pauze 
- Takadamu 
- Siyahamba 
- Geneet van ’t laeve 
- Wetse nog wie sjoon ’t waas. 
 
Programma van de hoogmis 01 oktober a.s. geen wijzigingen. 
Dinsdag 27 september repetitie met Louise. 
 

5. Try-out kiosk Munsterplein 
- inzingen: Onbekend 
- optreden 14.30 – 14.50 uur. 

       
6. H. Mis Laurentiusziekenhuis 6 november 2016 aanvang 10.00 uur. 

Thijs en Riet bespreken met Hans Lucassen op 6 oktober a.s.  om 10.00 uur 
programma voor deze dienst. 

 
7. In het kerstprogramma worden de volgende liederen opgenomen. 

- nr. 11  Dormi, dormi. 
- Nr. 55  The Little drummer boy. 
- 365 Holy is the Lamb 
- 368 Mary, did you know 
- 366 The Christmas Way 
Verder mogelijke nieuwe liederen: 
- Kosmies Kersmis 
- Panis Angelicus 
- Ave Maria – Sars 
- Ein nuuj begin 

Het repertoire voor de kerstvieringen Liduinastichting en Citaverdecollege moet nog worden 
gemaakt. 
 
Thijs is voornemens om elk kwartaal een repetitie Gregoriaans te houden. Ook bij minimale 
bezetting. 
 

8. Rondvraag.   
- Opstelling koor in kerk Swalmen kan mogelijk beter. 
- Verdeling liederen tijdens Kerstmarkt naar ‘zwaarte’. 

 
9. Vaststellen datum volgende vergadering 27 september a.s. bij Jeanne Niessen om  

14.00 uur. 
 

10. Sluiting. 
 

Monique, hartelijk dank voor de gastvrijheid. 


