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Beste lezers / belangstellenden van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor!
De Geboorte
U bent getuige van een bijzondere gebeurtenis. De eerste
nieuwbrief van het HBM is er! Wanneer er genoeg
belangstelling blijkt te bestaan voor het reilen en zeilen van
het HBM, geeft het koor vanaf nu ieder kwartaal een
nieuwsbrief uit met een overzicht van het wel en wee van het
Hoorns Byzantijns Mannenkoor! Belangrijke gebeurtenissen, agenda
optreden, kortom, met de nieuwsbrief hoeft u niets meer te missen.

van

Jubileumjaar
We hebben 2015 uitgeroepen tot jubileumjaar. Het HBM bestaat immers 30 jaar.
En dat wordt met een groot aantal bijzondere gebeurtenissen gevierd.
Traditiegetrouw houdt het HBM op de eerste zondag van het nieuwe jaar zijn
nieuwjaarsconcert. Dat vond dit
jaar plaats in samenwerking met
het Utrechts Byzantijns Koor.
De
belangstelling was enorm. Vele
honderden
kwamen
van
een
uitzonderlijk concert genieten. Er
moesten in de Oosterkerk extra
stoelen bijgezet worden. Gelukkig
kon iedereen naar binnen. En
twintig minuten later dan gepland
klonken
de
eerste
Russisch
Orthodoxe klanken. Onder alle
gegeven concerten mag ook zeker
het Kerst / Nieuwjaarsconcert in Wieringerwerf niet onvermeld blijven. De zaal
was uitverkocht. Helaas moest aan een aantal mensen “neen” verkocht worden.
(zie voor een impressie: https://www.youtube.com/watch?v=o3fB2e1xrmk )

Ook het Paasconcert in Oosterland mocht zich verheugen in toenemende
belangstelling. Het HBM zingt er al jarenlang op Tweede Paasdag; tradities zijn er
om in ere te houden!
Het project Rituelen
Het eerste half jaar van 2015 repeteert het koor stevig om in de
loop van september weer een nieuwe Cd op te kunnen nemen.
Het zal de 6e Cd zijn. Het thema van de Cd is: Rituelen. De
dirigent – Grigori Sarolea – is er in geslaagd een groot aantal
liederen te vinden die binnen dit kader passen. Liederen uit de
Oosters-Orthodoxe liturgie én volksliederen. Tegelijkertijd is er
begin dit jaar rond dit thema met een aantal projectzangers
gestart. Zij zingen mee tot aan de opname van de Cd en daarna wordt met beide
partijen overlegd over de mogelijkheid koorlid te blijven.
Hongarije
Als kers op de taart zijn de voorbereidingen in volle gang om in oktober een
koorreis naar Hongarije te maken. De route is
uitgestippeld, de “verkenners” zijn al op pad
geweest, er zijn diverse kloosters bezocht en met
bisschoppen en patriarchen zijn de nodige
afspraken gemaakt om te komen tot concerten en
medewerking aan diensten. Naast het nodige
zangwerk zal er ook tijd zijn om de cultuur op te
snuiven waar het HBM zo vaak over zingt, om
bijzondere steden, kloosters en kerken te
bezoeken. U begrijpt dat velen zich er enorm
verheugen op de gebeurtenissen die in de week van 17 t/m 24 oktober op de rol
staan! Er zal veel te beleven zijn.
De agenda
Zondag
Dinsdag
Zondag

2015
14 juni
23 juni
06 september

Zondag
Zaterdag
Zondag
Week
Zondag
Zondag
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13 september
26 september
11 oktober
17/24 oktober
01 november
15 november
22 november
12 december
27 december

Viering Noorderkerk Hoorn
Zomeravondconcert
Maranathakerk, opening IconenTentoonstelling Castricum
Viering Lindendael
Concert Kika Hoorn
Jubileumconcert Heiloo
Jubileumreis Hongarije
Concert Oosterkerk Haarlem
Concert Wassenaar
Viering Engelmunduskerk IJmuiden
Concert Santpoort-Noord
Concert Triangel Venhuizen

10.00 uur
20.00 uur
14.45
10.30
20.00
?
n.v.t.
15.00
15.00
10.00
20.00
15.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

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

Concerttip:
Vele jaren heeft het HBM het eerste deel
van het jaar afgesloten met een
zomeravond concert in Schoorl. In dit
jubileumjaar is een locatie gezocht die
wat dichter bij huis ligt: 23 juni, 20.00
uur in Cultureel Centrum Pancratius in
Oosterblokker.

Tenslotte:
De nieuwsbrief van het HBM verschijnt 4 maal per jaar.
U heeft deze nieuwsbrief ontvangen omdat uw adres op de een of andere manier
in ons bestand voorkomt. Wellicht heeft u ooit toegangskaarten besteld of
hebben we uw contactgegevens omdat we in het verleden gecorrespondeerd
hebben over een optreden van het HBM.
Wilt u deze nieuwsbrief op dit e-mailadres blijven ontvangen, dan hoeft u niets te
doen.
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”
Het HBM wenst u veel leesplezier en mocht u meer informatie wensen, kijk dan
op www.hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl

