HOORNS
BYZANTIJNS MANNENKOOR
Nieuwsbrief Nr. 5 (mei 2016 2e kwartaal)
Beste lezers,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Vorig jaar vierden we 30
jaar HBM. Het was een gedenkwaardig jaar. Er waren veel hoogtepunten waaronder de
reis naar Hongarije en de opname van de nieuwe Cd “Rituelen”. Het was enerzijds een
afsluiting. Anderzijds een nieuw begin. Want ook voor het HBM geldt: de toekomst begint
morgen!
Veel leesplezier!
We blikken in deze nieuwsbrief niet alleen terug, we kijken ook vooruit. Het koor heeft
het de komende maanden iets rustiger qua optredens. Dat kan ook geen kwaad; met al
te veel optredens komen we niet aan het instuderen van nieuw werk toe. En dat blijft
toch ook nodig.
Nieuwe gezichten.
Wie ons de laatste tijd bezocht heeft, of wie de foto’s op de website bekeken heeft, zal
het opgevallen zijn dat het koor weer uitgebreid is. Fijn dat er met regelmaat mannen zijn
die zeggen: “Dat wil ik ook!” Na een proefperiode en na screening door de dirigent is het
heerlijk om tegen de nieuwelingen te zeggen: “Kom in ons mi,dden!” We zijn nu
inmiddels het aantal van 40 koorleden voorbij. En het motto van het HBM blijft: heeft u
een goede stem en spreekt het repertoire u aan, kom gerust op dinsdagavond eens een
repetitie meemaken!

Concerten in het afgelopen periode
Wognum. 26 maart
De kerk is donker. Het licht wordt ontstoken.
Een heel indrukwekkende Paasnachtdienst in de kerk in Wognum.
Voorganger ds. Hester Smits had een liturgie samengesteld waarin de
tekstgedeelten voor zich spraken.
Liederen door het HBM gezongen en de gelezen Bijbelgedeelten
sloten prachtig op elkaar aan. Mede door met elkaar de kaarsen te
ontsteken, maakte de duisternis plaats voor het licht.

Oosterland 28 maart.
Tweede Paasdag
– Oosterland. Voor
velen, en niet alleen de koorleden, een
begrip. In de uit de 12e eeuw
stammende Michaëlskerk “op Wieringen”
zingt het HBM al heel veel jaren op
Tweede
Paasdag
liederen
uit
de
paasliturgie. Dit jaar was het de 15e
keer?
Soms met brandende kaarsen opkomend uit de crypte, dan weer in een kring
opgesteld in het koor, ieder jaar zingt het mannenkoor weer op een andere wijze
over de overwinning op de dood.
Nu bestond het programma voor een groot deel uit liederen die afgelopen zomer
op de Cd “Rituelen” zijn gezet. De Cd bevat namelijk ook een groot aantal
liederen die perfect binnen de traditie van het Paasfeest vallen.
Gedurende de 40-dagentijd (De Vastentijd) wordt er binnen de OostersOrthodoxe traditie niet gehuwd en wordt er niet gedoopt. Daarna volgt de ene
doopsessie na de andere. En alle geplande huwelijken worden weer voltrokken
ná de paasdagen.
Dat de liederen die bij de begrafenis gezongen worden op het programma
stonden, spreekt voor zich. (Lijdenstijd)
Maar bovenal waren het de liederen van het leven, van de opstanding, de
overwinning op de dood. Hieraan ontleent het Paasfeest zijn kracht. En daarom
was ook dit paasprogramma weer vooral een feest van de opstanding, het leven,
van de overwinning op de dood zijn!
Het was voor zowel het publiek, als voor het koor weer een feest dit concert in
een goed gevulde Michaëlskerk te brengen.
Na al die jaren met Pasen op Wieringen gezongen te hebben, gaan er stemmen
op dit Paasconcert ook eens elders te brengen. Wie ideeën heeft waar een
dergelijk programma ook tot zijn recht zou kunnen komen, laat het ons weten.
Wie weet waar we volgende jaar staan!
Mijdrecht 16 april
Hier verleenden we medewerking aan de dienst van de oudkatholieke gemeente
in Mijdrecht – Ronde Venen met dirigent Alexandre Pavloff. Fijn dat we hier al
een aantal jaren de diensten muzikaal verzorgen.

Zandvoort 17 april
Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor heeft al meerdere
malen van zich laten horen in de monumentale Hervormde
Kerk
aan
de
Poststraat
te
Zandvoort.
Ook dit jaar bracht het koor op uitnodiging van de Stichting
Classic Concerts Zandvoort op zondag 17 april een
bijzonder concert: een Paasconcert. Bijzonder? Ja en neen.
Voor de westerse wereld was het op 17 april al ruimschoots
Pasen geweest, maar in de oosters orthodoxe wereld werd
Pasen dit jaar op 1 en 2 mei gevierd. Dus viel 17 april
midden in de Lijdenstijd en dan blijkt een paasconcert niet
zo bijzonder te zijn.
Ook nu had de dirigent Sarolea een programma samengesteld dat goed aansloot bij het
thema van de CD "Rituelen" die het koor afgelopen jaar heeft opgenomen.
Het was die dag prachtig voorjaarsweer. De kerk was goed gevuld. Er was een mooie
akoestiek en er werd geconcentreerd gezongen én geluisterd. Tijdens de toegift zong het
publiek de ison enthousiast mee.
Dat het koor na afloop met een staande ovatie werd beloond, geeft aan hoe het concert
door het publiek gewaard

ZOMERAVONDCONCERT
IN RUSSISCHE SFEREN IN OOSTERBLOKKER
Dinsdag 21 juni a.s.
Voordat de zomervakantie aanbreekt en voor velen de grote uittocht met het heerlijke niets doen
begint, sluiten we het eerste deel van 2016 af met een groot zomeravondconcert in de prachtige
Pancratiuskerk in Oosterblokker.
Het programma is zorgvuldig samengesteld. Een compilatie van live gezongen liederen rond het
thema “Rituelen” van de afgelopen zomer opgenomen Cd en een aantal hoogtepunten uit het
religieuze repertoire van het HBM zullen het eerste deel van het programma te beluisteren zijn.
Daarnaast komt ook het volkse repertoire aan bod
waarin veel is terug te horen van het wel en wee van
strijders en vrijbuiters. Zij leiden een bestaan waarin
o.a. grote hartstocht, strijd, liefde voor het paard, liefde
voor het land, de kroeg en verlangen naar de
achtergelaten geliefde een rol spelen. Vlak hierbij ook
de rol van Moedertje Wolga niet uit!
Aanvang concert: 21 juni om 20.00 uur.
De deuren gaan om 19.30 uur open.
Plaats:
Cultureel Centrum Pancratius,
Oosterblokker 98, Oosterblokker.
Entree:
€ 15,00. (Incl. consumptie)
Kaartverkoop aan de kerk vanaf 19.30 uur.
Reservering: hoornsbyzantijns@gmail.com of tel. 0229
– 245 298.
Informatie:
www.hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl

AGENDA 2016
Dag Datum
Plaats
Tijd
Dinsdag
21 juni
Zomeravondconcert Oosterblokker
Cultureel Centrum Pancratius
Zondag
11 sept.
Vesper Broek in Waterland
Zondag
25 sept.
Viering Lindendael
Zondag
13 nov
Concert Wassenaar
In samenwerking met het Utrechts Byzantijns Koor.
Zondag
20 nov.
Viering IJmuiden
Zondag
27 dec.
Adventsconcert Zuid-Scharwoude

20.00
15.00
10.30
??.??
10.00
15.00

AGENDA 2017
Zondag
Zondag
Zaterdag

08 jan.
05 feb.
15 apr.

Nieuwjaarsconcert Oosterkerk Hoorn
Concert Obdam
Paasnachtdienst Wognum

15.00
14.30
21.30

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.
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

