HOORNS
BYZANTIJNS MANNENKOOR
Nieuwsbrief december 2015 (4e kwartaal)
Beste lezers,
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van het jubileumjaar 2015. Dertig jaar
HBM. Het was een gedenkwaardig jaar. Er waren veel festiviteiten en mooie
concerten en er is een prachtige Cd opgenomen.
Als kers op de taart was er een indrukwekkende concertreis naar Hongarije.
Het is helaas niet alleen maar vreugde. Tot ons grote verdriet hebben we ook
afscheid moeten nemen van één van onze leden.

Concerten in de afgelopen periode.
Het HBM heeft in het laatste kwartaal een aantal mooie concerten mogen geven.
Er was een optreden bij de opening van de iconententoonstelling van Julia
Stankova in Castricum; een stampvolle kerk met ademloos luisterend publiek.
Het jaarlijks meewerken aan de dienst in Lindendael is voor veel bewoners een
echte belevenis. Inmiddels is het ook al jaren een traditie dat het HBM meewerkt
aan de dienst bij het einde van het kerkelijk jaar in de Oud-Katholieke gemeente
in IJmuiden.
Er werd een concert in Haarlen gegeven en in
november werkte het koor in Hoorn mee aan een
benefietconcert ten bate van Kika.
Hoogtepunt was het afgelopen kwartaal het
jubileumconcert in Heiloo waar de nieuwe Cd
“Rituelen” gepresenteerd werd. Het was een eer
deze Cd uit te mogen reiken aan prof. dr. Theresa
Takken.
Komende concerten.
Ook voor het HBM is de decemberperiode een drukke tijd. Naast een viering in
Culemborg staan er concerten op de agenda in Santpoort, Castricum, Venhuizen
en natuurlijk in Hoorn. Zie voor meer informatie de agenda.

Het nieuwjaarsconcert in de Oosterkerk in Hoorn op 3 jan. 2016
Afgelopen zomer heeft het mannenkoor zijn 6 e Cd opgenomen. Deze nieuwste Cd
heeft als thema “Rituelen”. Ieder land, ieder volk, iedere kerk kent zijn eigen
rituelen. Hoe ze ontstaan zijn, is vaak niet eens bekend. Ze zijn er. En ze worden
doorgegeven van generatie op generatie. Ze zijn vaak verbonden met de basale
dingen van het leven: geboorte, doop, huwelijk, overlijden, jubilea, en andere
feestelijke of droevige hoogtepunten in het menselijk bestaan.
De dirigent van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor, Grigori S. Sarolea, is erin
geslaagd hier een grote muzikale variëteit in te vinden.
Op de nieuwste Cd is de zang vastgelegd die nog
steeds in Oost-Europa klinkt; op hoogtijdagen om
uiting aan vreugde te geven, en in dagen van
rouw als er afscheid genomen moet worden.
Maak kennis met rituelen en duizend jaar oude
Russische en Oekraïense gebruiken enerzijds zo
geheel anders dan in onze Westerse wereld,
anderzijds zo geheel herkenbaar.
Op het nieuwjaarsconcert van het HBM kunt u
genieten van de live-uitvoering van de in het
afgelopen jaar opgenomen Cd “Rituelen”.
Maar het koor zal zich hiertoe niet beperken. Het
ligt voor de hand dat er ook een selectie van
enkele volksliederen en Oosterse kerstliederen op
het programma staat.
Het Westen heeft in januari de kerstdagen al
achter de rug, maar in de Oost-Orthodoxe Kerk
valt Kerstmis in 2016 op 7 en 8 januari.
HBM:
Plaats:
Datum:
Tijd:
Entree:
Reservering:
Informatie:

Nieuwjaarsconcert
Oosterkerk, Grote Oost, Hoorn
zondag 3 januari 2016
15.00 uur
€ 15,- incl. consumptie
Tel: 0229 – 240 636 / email: hoornsbyzantijns@gmail.com
www.hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl

In memoriam ons koorlid Paul Scheld
Terwijl het koor in Hongarije op tournee was, kwam het bericht dat ons
gewaardeerd medelid Paul Scheld overleden was. Paul was al geruime tijd ziek.
We wisten dat we afscheid van hem moesten nemen. Maar de klap is groot
wanneer het moment daar is.
Paul was een zeer betrokken lid. Innemend en rustig. Luisterend en
belangstellend. En zeer kritisch. Zijn partij zong het Mnogaja Ljeta niet zoals het
helemaal behoorde. Hij kwam toen met opnamen van het Mnogaja Ljeta dat we
in de pauze moesten oefenden. Zijn devies: als je iets doet, doe je het goed.
Tijdens zijn uitvaart heeft een deel van het koor in het uitvaartcentrum enkele
liederen gezongen; de leden die in Hongarije waren konden via de moderne
communicatiemiddelen met enkele liederen aanwezig zijn.
Tijdens de eerste repetitie na zijn overlijden hebben zijn boeken op de stoel
gelegen waar Paul altijd zat. Zo was hij nog even bij ons. We zullen Paul missen.
Marleen en kinderen, heel veel kracht toegewenst bij het verwerken van dit
verlies.

De nieuwe Cd Rituelen
Een Cd opnemen is zonder meer een hoogtepunt in
het leven van een koor. De presentatie van deze 6 e
Cd is daarom niet ongemerkt voorbij gegaan.
Voorafgaand aan de reis naar Hongarije is op
zondag 11 oktober tijdens een bijzonder concert in
de Cultuurkoepel in Heiloo de Cd “Rituelen” als
eerste aangeboden aan Prof. Dr. Theresa Takken.
Om de band tussen het Hoorns Byzantijns
Mannenkoor en de gemeente Hoorn tot uitdrukking
te brengen, zal in Hoorn de nieuwste Cd tijdens het
nieuwjaarsconcert in de Oosterkerk aangeboden
worden de wethouder Kunst en Cultuur van de stad
Hoorn, mevrouw Judith de Jong.
Het HBM ook op DVD
De opname van de nieuwe Cd zou bijna de opname van een DVD overvleugelen.
Wie het nieuwjaarsconcert dit jaar ( dus jan. 2015) heeft bijgewoond, is vast en
zeker het grote aantal camera’s dat in de Oosterkerk stond opgesteld opgevallen.
Het succesvolle concert dat we samen met het Utrechts Byzantijns Koor hebben
gegeven, is op een mooie manier vastgelegd. Deze prachtige DVD is nog te
verkrijgen.
Hongarije 17 t/m 24 oktober

H.B.M. OP TOURNEE DOOR HONGARIJE
De reis die het koor door Hongarije heeft mogen maken is voor
allen een onvergetelijke gebeurtenis geworden.
Na twee dagreizen heeft het HBM ’s avonds zijn eerste concert gegeven in
de stad Vac. De dag erop is het koor naar de bedevaartsplaats Mariapocs
gereisd. (vlak bij de Oekraïense grens). Dit bedevaartsoord is bekend
vanwege de beroemde Maria-icoon die in 1696 begon te
huilen. Hier heeft het koor een Vesperdienst gezongen. Een
ontroerend moment was het toen aan het eind van de
dienst het koor als dank door de hele kerk in het Hongaars
werd toegezongen.
De volgende dag mocht het HBM
meewerken aan de dienst in de kathedraal bij het
bisschoppelijk paleis in Nyiregyhaza. In deze Byzantijnsorthodoxe dienst, die net als de andere diensten onder
leiding stond van bisschop Atanaz, werd de volledig gezongen liturgie
verzorgd. Bijzonder was dat hier tijdens de dienst ook een diaken gewijd
werd.
In de stad Miskolc staat het bisschoppelijk paleis van de
Hongaarse
Byzantijnse
Kerk.
Er
is
daar
een
opleidingscentrum en de kerk heeft daar een eigen school.
Nadat het HBM in de kathedraal van Miskolc de dienst
verzorgd had, is er nog een concert gegeven ter
gedachtenis aan de slachtoffers van de Russische inval in
1956.
Een zeer bijzondere ervaring was het toen het koor daarna
uitgenodigd werd de lunch in de schoolkantine te komen
gebruiken. Een hartelijk gebaar dat uitermate gewaardeerd werd. Het was
een zeer bijzondere ervaring om daar te midden van honderden zeer
gedisciplineerde kinderen te verkeren en om daar – net als ieder kind –
met je dienblaadje bij het loket langs te lopen om de maaltijd op te halen.
En uiteraard is er in diverse kathedralen gezongen waar het ook maar
enigszins mogelijk was. (Ja, ja, de flashmob in de kathedraal!)
Ter ontspanning zat er ook een bezoek aan Budapest in het vat. En wie wil
er nou niet in die stad aan de Donau
rondlopen? Oh ja, een
bezoek
aan
een
Hongaarse
wijnkelder,
en een rondleiding in
het paleis van Sissi in
Gödöllo, of op de terugweg een bezichtiging van Melk!
Ja, er is heel veel gezongen, er is heel veel gezien.
De sfeer was goed, de organisatie perfect, maar wat bovenal opviel was
de hartelijkheid van de Hongaren die ons als welkome gasten ontvingen.
Zie voor een zeer uitgebreid verslag met foto’s de website van het HBM.

De agenda

2015
Dag

Datum

Plaats

Tijd

Zaterdag
Maandag
Zondag
Zondag

12 dec
21 dec
27 dec
27 dec

Concert Santpoort Noord
Concert Castricum
Viering Culemborg
Concert Venhuizen

20.00
20.00
10.00
15.00

3 jan
26 mrt
28 mrt
16 apr

Nieuwjaarsconcert Hoorn
Paasnachtdienst Wognum
Paasconcert Oosterland
Viering Mijdrecht

15.00
21.30
19.00
19.00

2016
Zondag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag

De Cd’s van het HBM:

De 1e Cd is uitverkocht. De andere zijn nog verkrijgbaar.

En vanaf heden de nieuwste Cd: “Rituelen”.
Donateurs zijn meer dan welkom!!
Bent u enthousiast geraakt door de zang van het HBM? U kunt het koor steunen
met een jaarlijkse donatie. Wij gaan uit van een minimum van €40,= per jaar. U
bent verder vrij om de hoogte te bepalen.
Wij stellen daar ook wat tegenover. U ontvangt van ons een donateurskaart
waarmee u met 2 personen gratis toegang heeft tot alle concerten die door ons
zelf worden georganiseerd. (Bijvoorbeeld het nieuwjaarsconcert, het
paasconcert, e.d. )
Als u een mail stuurt met vermelding van naam, adres en woonplaats naar
hoornsbyzantijns@gmail.com o.v.v. “Donateur” + bedrag jaarlijkse bijdrage,
wordt u de donateurskaart per omgaande toegezonden.

Tenslotte: het
HOORNS BYZANTIJNS MANNENKOOR
wenst u allen een goed en muzikaal

2016: een jaar vol luisterplezier!
De nieuwsbrief van het HBM verschijnt 4 maal per jaar.
Wilt u deze brief niet ontvangen, meld u dan af via
hoornsbyzantijns@gmail.com : “Afmelden nieuwsbrief”
Kent u mensen die deze nieuwsbrief wellicht ook zouden
willen ontvangen? Stuur deze brief dan door.
De ontvanger kan zich aanmelden via
hoornsbyzantijns@gmail.com : “Aanmelden nieuwsbrief”
Voor meer in formatie www.hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl
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