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Vergadering   Muziekcommissie 
Datum    1 december 2016 
Deelnemers   Thijs Hannen (voorzitter) 
    Monique Lannott 
    Jeanne Niessen 
    Riet Jansen 
    Jacques Verkoulen  

Claire Springer (verslag) 
    
 

1     Opening 

Thijs opent de vergadering om 14.15 uur en heet iedereen van harte welkom. Doel 
van dit overleg is om het repertoire voor de komende kerstuitvoeringen definitief 
vast te stellen. 

2     Mededelingen en ingekomen stukken. 

Jeanne en enkele andere koorleden hebben moeite met de keuze van Thijs om de 
meerstemmigheid in het lied’ I’m dreaming of a White Christmas’ te laten vervallen. 
Afgesproken wordt dat Thijs de volgende repetitie nog een poging zal wagen om het 
lied meerstemmig te zingen.  
 
Claire vindt de solo in het lied “Gesu Bambino” niet helemaal uit de verf komen. Thijs 
merkt in dit kader op dat hij het lied onlangs door Martha en Marjo tijdens een 
aparte repetitie heeft laten zingen en dit nu goed vindt klinken. Thijs geeft er de 
voorkeur aan om toch ook Sophie, met name vanwege haar enorme zangervaring, 
deze solopartij mee te laten zingen. Thijs zal Sophie benaderen.  
 
Thijs merkt op dat hij veel extra inspanningen heeft verricht om ‘The Christmas Way’ 
goed in te studeren, maar dat het toch niet lukt niet om dit lied ritmisch goed onder 
de knie te krijgen. Hij heeft dan ook besloten om dit lied te laten vervallen.  
 
Thijs heeft ‘Mary did you know’ eerder al laten vervallen, omdat hiervoor te veel 
repetitietijd nodig zou zijn, en wil ook ‘Mary’s Boychild’ laten vervallen, omdat hij niet 
tevreden is over de solo- en koorvertolking. De muziekcommissie vindt dit besluit erg 
spijtig. Na ampel overleg wordt afgesproken om de solo van dit laatste lied tijdens de 
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volgende repetitie door Riet en Claire te laten vertolken, waarna Thijs zal bepalen of 
het lied van voldoende kwaliteit is om opgenomen te worden in het kerstrepertoire.  
 
Monique heeft van enkele koorleden het verzoek gekregen om meer Duitse liederen  
in het kerstrepertoire op te nemen. Afgesproken wordt dat Thijs volgend jaar met dit 
verzoek rekening zal houden.  
 
Thijs deelt mede dat hij veel privé tijd steekt in de voorbereiding van de liederen 
(uitwerken partituur en inzingen van de diverse partijen). Hij heeft echter de indruk 
dat niet alle leden gebruik maken van deze leermethode (via de website). Thijs wil 
deze inspanningen dan ook blijven doen zo lang dit natuurlijk ook rendement 
oplevert. De muziekcommissie is met hem van mening dat deze leermethode veel 
extra waarde heeft. Afgesproken wordt dat de koorleden weer zal worden verzocht 
hier meer aandacht aan te besteden.  
 
Thijs merkt op dat er te veel gepraat wordt tijdens de repetities en dat ook de pauzes 
de laatste tijd steeds ongemerkt opgerekt worden, waardoor er nog maar weinig 
repetitietijd overblijft. De muziekcommissieleden delen deze mening weliswaar maar 
zijn zich er ook van bewust dat zij zich hier soms zelf ongewild schuldig aan maken. 
Afgesproken wordt dat 
- Thijs begin 2017 nog een keer duidelijk zal maken aan de leden dat 

bovengenoemd gedrag storend  en onwenselijk is en dat dit daarnaast ook ten 
koste gaat van de kwaliteit 

- enkele muziekcommissieleden, wellicht tijdens de nieuwjaarsborrel, aandacht 
hiervoor zullen vragen  

- het bestuur tijdens de eerstvolgende bestuurvergadering zal worden verzocht om 
dit bij de leden ook nog een keer onder de aandacht te brengen. 

 

3.       Verslag d.d. 27 september 2016  

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.  

Er worden enkele opmerkingen geplaatst naar aanleiding van het optreden op het 
Munsterplein, met name ten aanzien van de kooropstelling en muzikale begeleiding.  
Volgens Thijs, die deze opmerkingen herkent, betrof het hier een try out en hebben 
we er als zodanig van geleerd. 

 
4.         Vaststellen programma’s kerstvieringen 

4.1       Kerstmarkt Leeuwen 11 december 

Er zijn kooroptredens gepland voor 14.30 en 15.30 uur.  
Blok 1 om 14.30 uur:  The First Nowell, Eleni, Les Cloches du Hameau, Luladje, 
Resonet in Laudibus, an Irish Blessing, Holy is the Lamb, Alles wat ademt en Stille 
Nacht 
Blok 2 om 15.30 uur: de herdertjes lagen bij nachte, Wij komen tezamen, Nu zij 
wellekome, Eer zij God, Jingle Bells, Joy to the World, Kling Klöckchen klingelingeling, 



 
  
 

Leise rieselt der Schnee, Let it snow, O du Fröhliche, O Tannenbaum, Rudolph the red 
nosed reindeer, en als slotlied: We wish you a Merry Christmas 

4.2      Kerstconcert Zij-actief 13 december 

Blok 1: The First Nowell, Luladje, Resonet in Laudibus, Alles wat ademt  en Stille 
Nacht 
Blok 2: Maria Wiegenlied, les cloches du Hameau,  Holy is the Lamb, Gesu Bambino 
en I’m dreaming of a White Christmas 

4.3   DLC Kerstconcert 17 december 

Optredens koor: 
Blok 1: The First Nowell, Lulazje en Resonet in Laudibus 
Blok 2: Maria Wiegenlied, les Cloches du Hameau en Eleni 
Blok 3:, Mary’s Boychild, the Exodus Song , Holy is the Lamb en  
Afsluiting: Stille Nacht  
Indien Mary’s Boychild niet lukt zal hiervoor in de plaats ‘An Irish Blessing’ worden 
toegevoegd 

 
Het betreft een kleinschalig concert waar niet al te veel ruchtbaarheid aan zal worden 
gegeven. Thijs zal een artikel maken, dat aan Neelder Nieuws en aan de 
muziekcommissie zal worden verstrekt, zodat dit concert via Social Media kenbaar 
gemaakt kan worden.  

4.4   Kerstviering Lidwina 21 december 

Tijdens de mis: Missa sine Nomine (a capella) , Resonet in Laudibus, Lulazje, Holy is 
the Lamb, Mary’s Boychild , The First Nowell en Stille Nacht 
Concertje: Wij komen tezamen, Nu zijt wellekome, Eer zij God, Les Cloches du 
Hameau , White Christmas. 
An Irish Blessing zal als reserve worden aangehouden voor Mary’s Boychild 

4.5   Kerstviering Citaverde college 26 december 

Vóór de mis: Wij komen tezamen, Nu zijt wellekome en Eer zij God 
Tijdens de mis: Missa sine Nomine ( capella), Resonet in Laudibus, Maria Wiegenlied, 
Stil, ’t kiendje sjleup, The First Nowell, Les Cloches du Hameau, Stille Nacht en de 
Herdertjes. 
‘De herdertjes’ zal aan het eind worden gezongen in plaats van vóór de mis, en Maria 
Wiegenlied komt in de plaats van The Christmas Way. Riet zal e.e.a. aanpassen en 
vandaag nog de wijzigingen aan de organisatie van Citaverde doorgeven.  
 

5. Rondvraag 
- Thijs wil de koorleden vanaf januari weer onderwerpen aan een stemtest. Op basis  

van de uitkomsten zal hij de kooropstelling zo nodig wijzigen.  
- Riet vraagt naar de totale kosten van het concert. Volgens Thijs komen deze neer 

op een bedrag van € 275,00. 
- Jacques deelt mede dat er inmiddels vanuit het bestuur en leden acties zijn 

opgestart om extra inkomsten te genereren voor het koor. 



 
  
 

- Riet heeft inmiddels aan betrokkenen doorgegeven dat het koor volgend jaar de 
kerstnachtmis zal opluisteren in het Laurentius ziekenhuis. 

 
6. Vaststellen datum volgende vergadering 

De volgende vergadering zal gehouden worden op 19 januari van 14.00 – 16.00 uur 
bij Jacques Verkoulen. 

 
7.       Sluiting  

Thijs dankt iedereen voor het prettige overleg en sluit de vergadering om 16.10 uur, 
waarna de muziekcommissie Thijs bedanken voor de genoten gastvrijheid. 
 


