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TERUGBLIK CONCERT IN ‘DE MEERWEIDE’
Het succesvolle optreden van ons Kerstconcert in 2016 was voor de leiding van ‘de Meerweide’
aanleiding om ons dit jaar weer uit te nodigen voor een concert. In overleg met Jurate heeft het
bestuur besloten op hun uitnodiging in te gaan.
Op 6 april was het dan zover. Vanaf 13.00 uur stroomde de zaal vol met de bewoners van het
huis en de koorleden. Terwijl het personeel de nodige ruimte
voor ons creëerde door wat met tafels en stoelen te schuiven
en alles klaarzette konden wij een kopje koffie of thee nemen.
Om 14.00 uur stelde het koor zich op en kon het concert
beginnen. We openden met het ‘Brahma’ van Verdi. Met
volle inzet prachtig gezongen. De toon was gezet! Gevolgd
met drie ‘Nocturnus’ van Mozart, waarna het tijd was voor
samenzang.
Het programma werd tot aan de pauze vervolgd met ‘Di Vermiglia’, Fidanzata avanturosa’, het ‘Brautschor en ‘Placido il
mar’.Tijdens de pauze werd iedereen voorzien van koffie, thee
of frisdrank en ging men rond met hartige hapjes. Goed verzorgd dus! Tijd voor het tweede deel van ons concert.
We openden met het ‘O Signore’, vervolgens met het ‘O in te
ritorna’, ‘Barcarole’ en het ‘Slavenkoor’. Het was nu tijd voor
de tweede samenzang.
Het concert werd hierna afgesloten met het ‘Halleluja’ en ‘ Die
Launige Forelle’.We kunnen terugkijken op een geslaagd concert. Hopelijk hebben de bewoners
van ‘de Meerweide’ van ons optreden genoten. Wij in ieder geval wel.
De leiding bedankte ons voor het fijne optreden en beloonde ons, mede namens de gasten, met
een hartelijk applaus en de traditionele dozen ‘Merci’.
Het was nog lang onrustig in ‘de Meerweide’.
Arnold

MEDEDELINGEN
IN 2017 VERSCHIJNEN DE INFO’S OP 27 JUNI, 29 AUGUSTUS, 24 OKTOBER
EN 12 DECEMBER. Wijzigingen voorbehouden.
Verhaaltjes, gedichten, mededelingen en andere gezellige of nuttige meldingen graag
mailen of doorgeven aan Erica erica.henk@kpnmail.nl
Dagje varen door de Zuid-Hollandse wateren op zaterdag 24 juni a.s. We gaan met een
bus naar Roelofarendsveen alwaar we inschepen. Buffet aan boord! Kosten voor leden
€ 25,00 en voor niet-leden € 65,00. Uiterlijk aanmelden op 2 mei a.s.
Aanwezig bij parkeerterrein van de Fakkel om 08.45 u. Vertrek 09.00 u.
Janny Poot is verhuisd op 22 april naar Henegouwen 69, 3332 GC Zwijndrecht.
Welkom aan ons nieuwe lid Loes Tijsma, adres Molenvliet 398, 3076 CM Rotterdam. Tel.010-4824603 of 06-84084014. We wensen je een fijne tijd bij ons koor.
9 mei a.s. drinken we weer gezellig een borreltje na afloop van de repetitie!
Laatste repetitie voor de vakantie: 25 juli en we beginnen weer op 29 augustus a.s.
Jubileumconcert op 4 november 2017. Generale op 3 november 2017.
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OPROEP AAN ALLE LEDEN!!
Op de laatste repetitieavond van 18 april jl. heeft Jurate het bestuur medegedeeld dat zij na het
concert in november afscheid zal nemen als dirigente van ons koor.
Dat wil dus zeggen, dat we zeer snel op zoek moeten gaan naar een vervang(st)er. Het bestuur
roept dus alle leden op om daarover mee te denken. Denk je iemand te kennen die haar zou kunnen opvolgen, laat het dan onmiddellijk aan het bestuur weten. Het is namelijk kort dag!
Uiteraard willen we alles zoals vanouds door laten gaan. Het concert en de repetities gaan gewoon door. We rekenen op jullie op jullie komst.
Arnold

INRUIMSCHEMA
MEI 2017
Sandra Butter
Nel Vlasveld
Adri van Hemert
Carla Kunst

JUNI 2017

JULI/AUGUSTUS 2017

Nel Hartman
Toos Sterk
Loes Tijsma
Coby Poot

Erica van der Goes
Greet van Gurp
Froukje van Urk Dam

INTERNETTEN
Onze moeder was een schat,
die kookte, naaide en dagelijks bad.
Nimmer was haar iets teveel.
ieder kreeg op tijd zijn deel.

Zelden is er warm te eten,
haar kookkunst is ze mooi vergeten.
Internetten uur na uur,
en eten trekken uit de muur.

En vader kreeg voor ieder klusje,
altijd weer een dankbaar kusje.
’s Avonds rustig bij de haard,
’s zondags lekker appeltaart.

Een bal gehakt en een kroket,
want mammie is aan ’t internet.
Laatst verloor zij duizend Euro,
pokerspelend met een zekere Duurlo.

Helaas, ’t is over met de pret:
mammie is aan ’t internet.
Nog steeds is pappie in de weer,
maar hij krijgt geen kusjes meer.

En een man uit San Francisco,
wil nu met haar naar de disco.
Ze deed zich voor als een jonge meid,
en nu raakt ze hem niet meer kwijt.

Hij zit vaak zielig voor de buis,
mammie liefkoost nu een muis.
Nooit meer is er appeltaart,
’t is Hotmail, Dot Com, Apenstaart.

Pappie gaat nu maar alleen naar bed,
want mammie is nog
steeds aan ’t internet..

Ingezonden door Arnold
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DE JUBILARISSEN WORDEN TOEGESPROKEN DOOR AGNES

Emmy, Riet,
Polly en Corrie

WEERSPREUKEN
In de maand mei
 Roept de houtduif keer op keer, dan komt er vast en zeker mooi weer.
 De zomer in de meie, zet oude lieden aan het vrijen.
In de maand juni
 Als het koud en nat in juni is, dan is de rest van het jaar ook mis.
 In juni weinig regen, voorspelt een grote zegen.
In de maand juli
 Veel slakken op de wegen, voorspelt doorgaans heel veel regen
 Brengt juli hete gloed, zo gedijt september goed.
In de maand augustus
 De eerste oogstweek, is die heet, een lange winter staat gereed.
 In augustus zure druiven, in oktober zoete wijn.

AGENDA
12 mei – 21 mei OPERADAGEN IN ROTTERDAM (zie ook de website).
Op 21 mei 2017 vindt een jubileumeditie van het openlucht-meezingconcert
Van Smartlap tot Opera plaats. Voor de tiende keer komen Rotterdamse (amateur)koren en zangers bij elkaar op de Koeweide, op de grens van de wijken Kralingen en Crooswijk. Het repertoire is geïnspireerd op de thema's 'vertrek' en 'Rotterdam'. Van Smartlap tot Opera is een feest van herkenning; van 'Ketelbinkie' tot
'Slavenkoor', van 'Ik heb u lief Rotterdam' tot 'Barcelona'.
Kom kijken, luisteren en vooral meezingen, en vergeet je picknick-kleedje of stoeltje niet!
Gratis toegang. Tijd: 15.00 u – 17.00 u. Een aanrader!
20 juni 2017
28 juni 2017

Il Barbiere di Siviglia (Rossini) door Opera Zuid in Rotterdamse Schouwburg
Otello (Verdi), te zien in Bioscoop Landvast in Alblasserdam.

NB. Elke zondagavond van 18.00 u -20.00 u op Radio 4: Opera met Ernst Daniel Smid
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DUE FOSCARI – GIUSEPPTE VERDI
Libretto van F.M. Piave, naar het toneelstuk The Two Foscari (1821) van Byron

De zoon van de Doge, Jacopo Foscari wordt
van moord beschuldigd en verbannen.
Verantwoordelijk voor deze intrige is
Jacopo Loredano, die jaloers is op de Doge.
De Doge is overtuigd van de onschuld van
zijn zoon, maar kan niets tegen de gerechtelijke uitspraak inbrengen.
Jacopo’s vrouw, Lucrezia vraagt om genade,
maar tevergeefs. In de stad wordt luidruchtig
feest gevierd, terwijl Jacopo naar de staatsgalei wordt gebracht, waar zijn vonnis wordt
voltrokken.
Als de echte moordenaar schuld bekent is
Jacopo al dood.
Loredano zet de leden van de Raad van Tien
op tegen de Doge Foscari, en hij dwingt de
voor het leven gekozen Doge tot aftreden.
Als een vijand van de familie zich aankondigt als nieuwe Doge, sterft de oude Foscari.
Akte I
De hal van het Dogepaleis
Jacopo, zoon van de Doge wordt vanuit de
staatsgevangenis voorgeleid aan de Raad
van Tien en de Senaatsleden, omdat hij
wordt beschuldigd
van moord.
In het paleis van de
Foscari`s wil Lucrezia, de vrouw van
Jacopo proberen om de veroordeling op haar
man, en het vonnis tot verbanning ongedaan
te maken.
Weer in de hal van het Dogepaleis
Het vonnis wordt door de Senatoren bekrachtigd.
De privé-vertrekken van de Doge
Francesco Foscari is verbitterd. Zijn gedachten gaan uit naar zijn zoon die hij niet kan
beschermen tegen de wraakzucht van de
aanklagers. Hij is ontroerd als zijn schoondochter Lucrezia de moed en wil toont om

hem om hulp te vragen.
Akte II
De staatsgevangenis
Jacopo heeft afschuwelijke dromen en denkt
dat hij spoedig zal sterven. In de armen van
Lucrezia wordt hij wakker. Van haar hoort
hij het vonnis dat de Raad van Tien over
hem heeft geveld. Francesco moet dit vonnis
officieel aan hem meedelen, waarbij hij
dan wordt gadegeslagen door de triomfantelijke Loredano, die lid is van de raad en
aartsvijand van Jacopo.
De hal van het Dogenpaleis
Het vonnis wordt in de raadskamer bevestigd. Jacopo`s vader is machteloos en kan
hem geen hulp bieden. Zelfs hun twee kinderen, die door Lucrezia zijn meegenomen
geven de Senatoren geen rede om het vonnis
wat te verzachten. Hun meerderheid schaart
zich achter Loredano.
Akte III
Klein plein bij de Basilica di San Marco.
De feestelijke, vrolijke ‘regatta’ wordt onderbroken door de staatsgalei, die Jacopo
komt halen. Jacopo moet afscheid nemen
van zijn vrouw en kinderen.
De privé-vertrekken van de Doge.
De oude Foscari is diep bedroefd om zijn
oudste zoon. Als hij een brief ontvangt,
waarin de echte dader de moord bekent, is
het echter al te laat.
Hij hoort van Lucrezia dat zijn zoon al is
terechtgesteld.
Loredano probeert samen met de leden van
de raad Francesco over te halen om zijn
ambt neer te leggen.
Lucrezia staat haar schoonvader bij en leidt
hem weg. Het luiden van de klok van de
Basilica di San Marco kondigt de nieuwe
opvolger al aan. Als de oude Foscari sterft
aan een gebroken hart is de wraak van
Loredano volbracht.

Bron: Operaweetjes

4

