Agenda
Vrijdag
Zaterdag

20-3-2020
21-3-2020

Studieavond koor
Studieochtend koor

Zondag

29-3-2020

Koor/orkestrepetitie 10:30

Zaterdag
Zondag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

25-4-2020
26-4-2020
27-4-2020
29-4-2020
30-4-2020
01-5-2020
02-5-2020

Voorgenerale met piano 10:30
Voorgenerale met orkest 10:30
Voorgenerale met piano 19:30
Technische doorloop Figi
Generale repetitie Figi
Uitvoering
Uitvoering

VAN DE REDACTIE Augustus 2019
Help! Wat is er met de good old Polynoten gebeurd?
Nou, eigenlijk niks... DIT zijn de good old Polynoten, maar in een ander jasje, met een
andere lay-out. En, oké, een iets andere inhoud dan jullie gewend waren.
Dat willen we graag uitleggen:
De Polynoten zijn ooit ontstaan uit wat nu de Memomail heet. Onder mijn voortvarend en
soms vermoeiend (ik word er zelf ook moe van...) enthousiasme werden allerlei rubrieken
aan de Polynoten toegevoegd, met onderwerpen die vaak niets meer met achtergrondinfo
en nieuwsfeiten van de vereniging en de productie te maken hadden. Heel gezellig
allemaal. Maar veel werk en daardoor niet regelmatig verschijnend. Dus bij voorbeeld:
achter de feiten aanlopend wat de agenda betreft. Of met te veel reclame voor
evenementen die ook elders geadverteerd werden. Het productienieuws werd ook niet
altijd op tijd gedeeld. Kortom: de Polynoten werden eigenlijk steeds meer een digitaal

theekransje voor de leut.
Dat kan anders...
...is de gedachte die al een tijdje binnen de PR-werkgroep leeft. Er komt een Nieuwsbrief
die rond de eerste dag van de maand verschijnt. Die alleen gericht is op Poly Hymnia met
info en achtergrondnieuws over de club, maar vooral over de komende productie en alles
wat daar mee te maken heeft. Met soms info uit de Memomail. Met oude rubrieken. En
nieuwe rubrieken... En belangrijk: die gemaakt wordt met een speciaal programma dat de
lay-out simpeler maakt. Meer gestroomlijnd en passend bij onze huisstijl! Dit laatste werd
mogelijk gemaakt met veel hulp van onze eigen kundige grafisch vormgever: Dagmar
Eijlers. Chapeau!
(Voor een aantal onderwerpen die je hier niet meer terug vindt wordt plek gemaakt op onze
ledenpagina op de website.)

We zijn benieuwd wat jullie er van vinden!
Lily van der Hout

De Parelvissers
Een exotisch liefdesverhaal dat iedereen in het hart raakt

Les pêcheurs de perles (De Parelvissers)
Een opera in drie bedrijven in 1863 gecomponeerd door Georges Bizet in Parijs. Het
libretto was van Eugene Cormon en Michael Carré. De première vond plaats op 30

september 1863 in het Théâtre Lyrique in Parijs. Maar dat wisten jullie natuurlijk al, want
daar hebben we om gedobbeld tijdens de Twee voor Twaalf quiz....
Dit zijn de hoofdpersonen:






Leïla, priesteres - sopraan
Zurga, koning van de parelvissers - bariton
Nadir, visser, vriend van Zurga - tenor
Nourabad, hogepriester - bas
Parelvissers en hun vrouwen - koor

Heel kort door de bocht is dit het verhaal in een notendop:
Het is een werk over mannenvriendschap, liefde, trouw en verraad. Het verhaal speelt zich
af op het eiland Ceylon (Sri Lanka). De parelvissers Nadir en Zurga zijn beiden verliefd op
het meisje Leïla, uiteraard bééldschoon.... Om hun vriendschap te behouden, zweren zij
elkaar het meisje niet het hof te maken. Ze beloven nooit hun vriendschap teniet te laten
gaan om de liefde van een vrouw. Daarna verliezen ze haar uit het oog.
Jaren later keert Leïla als priesteres terug naar het dorp van de vissers. Nadir herkent haar
en maakt haar het hof. De twee worden betrapt en het vonnis is de brandstapel. Zurga,
inmiddels aanvoerder van de vissers, voorkomt dit en laat hen ontsnappen. De woedende
dorpelingen grijpen hem en werpen hem op de brandstapel die bedoeld was voor de twee
geliefden.
Maar het is ook heel fijn om met de partituur in de hand te volgen hoe het nou
allemaal precies gebeurt...
Omdat het gewoon fijner zingt als je weet waar je over zingt kun je meelezen wat
er precies gebeurt in de derde scene van de eerste akte die we al aardig onder de knie
hebben. En het slot van de tweede akte.

Eerste akte derde scene
De vissers komen met het nieuws dat een boot is aangekomen. Zurga legt uit dat een
onbekende maagd van een ander eiland is gekozen om voor hen te bidden als ze de zee
op gaan. Om hen zo te beschermen tegen stormen en boze geesten af te weren.
Een gesluierde vrouw verschijnt, begeleid door de hogepriester, Nourabad. Zurga legt haar
uit wat van haar verwacht wordt als priesteres. Haar trouwe gehoorzaamheid zal beloond
worden met de mooiste parel, maar als ze haar geloften breekt, is haar straf de dood.
Hoewel ze reageert op het zien van Nadir in de buurt, belooft ze haar eer en kuisheid te
behouden en haar geloften gestand te doen.

Tweede akte finale
Nadir glipt weg na Leïla beloofd te hebben terug te keren. Kreten worden gehoord. De

boze dorpelingen en priesters arresteren Nadir en maken voorbereidingen om zowel hem
als de vrouw die bij hem was te offeren. Ze herkennen Leïla, die gesluierd is, niet. Zurga
stopt de mannen, zich erop beroepend dat hij, als leider, degene is die beslist wie gestraft
wordt en wanneer. Op zijn nieuwe gezag als leider beveelt hij dat hun levens worden
gespaard, en hij fluistert hun in om ogenblikkelijk te vertrekken.
Echter, Nourabad trekt Leïla's sluier af en Zurga ontsteekt in woede. Nadir en hij hebben
elkander beloofd om af te zien van hun liefde voor deze vrouw! Nadir heeft hem
verraden! Hij veroordeelt hen beiden ter dood... Als ze worden weggeleid bidden zowel zij
als degenen die hen wegleiden om de hulp van Brahma.

Bronnen: Wikipedia en Klassiekemuziek.tv

Heb je nog wat moeite met de Franse tekst en/of uitspraak?
Maak dan gebruik van dit aanbod van Michiel!
Parelvissersfrans - Tutorat Français pour les pêcheurs de perles
Beste mensen,
Omdat ik best snap dat het Frans in de Parelvissers niet voor iedereen even makkelijk
onder de knie te krijgen is, heb ik het volgende bedacht:
Voor de mensen die graag een vlekkeloze Franse uitspraak willen, of voor de mensen voor
wie het allemaal koeterwaals is, of voor de mensen die nu al met hun mains in
hun cheveux zitten, geef ik Franse Parelvissers-bijles.
HOE?
In een groep van minimaal 4 en maximaal 6 personen, gaan we aan de slag met de tekst
van de Parelvissers. Hierbij houden we steeds de uitspraakregels van het Frans achter de
hand.
Na zes bijeenkomsten van ongeveer 50 minuten kun je:
- De tekst van de Parelvissers makkelijker uitspreken
- Franse woorden onderscheiden (zonder dat het in je hoofd één brij is)
- De uitspraakregels van het Frans makkelijker toepassen op andere Franse teksten
- De thuiswerkopdrachten van het repetitieschema makkelijk volgen
- De teksten van de Parelvissers makkelijker uit het hoofd leren
- Een fles wijn bestellen in het Frans

PRAKTISCH
- 6 wekelijkse bijeenkomsten kosten € 6,50 per keer, per persoon
- Verstandig is alle bijeenkomsten bij te wonen
- Bijeenkomsten duren 50 minuten
- Plaats is nader te bepalen, kan voorafgaand aan de repetitie, maar hou rekening met een
andere weekdag op Weltevredenstraat 43 te Utrecht
- Afhankelijk van het aantal aanmeldingen starten we met minimaal 1 groep.
Aanmelden kan per mail
michielvanlaarhoven@gmail.com
Groeten, Michiel

OPEN REPETITIES
Maandag 2 en maandag 9 september
Het was natuurlijk een supergave dag, die Dag der Kunsten op 16 juni. Het kostte wat
voorbereiding, extra repetitietijd en vooral gesjouw, maar het loonde de moeite! Een
geweldige ambiance, en een enthousiast publiek, met als PR-kers op de productietaart
een aantal aspirant-projectleden voor onze Parelvissers.
Fantastisch natuurlijk. En heel veel projectleden die eerder meegezongen hebben zijn ook
weer van de partij. Blij met deze blijvers!
Maar we zijn er nog niet... wat zou het gaaf zijn als er nog wat projectleden bij kwamen.
In alle secties, maar vooral projectbassen.
Dus:
Dringend: bassen en baritons gezocht
De bassen hebben dringend versterking nodig. Liefst hebben we er 4 bassen bij (dat is
een verdubbeling), maar we hebben er minimaal 2 nodig. Informeer eens bij
zangdocenten, kamer- of operakoren, musicalverenigingen, of op parkeerplaatsen naar
bassen die voldoen aan het onderstaand profiel:
- goed kunnen zingen
- goed in de groep vallen
- (liefst) goed Frans kunnen

- (liefst) tussen de 25 en de 45
- (liefst) enige muziektheoretische bagage hebben
- (liefst) vast lid willen worden
Ik weet zeker dat er nog genoeg basparels in het wild rondlopen! Die vinden en
Parelvisser maken, dat is de kunst!
Hoe gaan we dat doen...?
Op maandag 2 en 9 september zijn er open repetities gepland. Natuurlijk zijn er allerlei
oproepen geplaatst in de lokale en landelijke media. Maar niets werkt zo goed als
mondelinge reclame. Met name van mensen die al enthousiast zijn. JULLIE dus!
Wij begrijpen dat iedereen in jullie omgeving die ook maar een beetje kan zingen al
benaderd is, maar toch: werf bij voorbeeld ook eens bij je collega's! In al je vriendenappgroepjes. Of als je toevallig naar een concert geweest bent, vraag eens bij de koorleiding
of onze PR-afdeling hen mag benaderen met informatie. Ga je drie keer in de week
sporten: zet dan eens een lijntje uit bij je maatjes. Zoiets. Graag. Jullie knusse, geweldige
en ambitieuze vereniging heeft er baat bij. Dus jij ook!
Wat ons betreft is het thema voor 2 en 9 september: MAANDAG BASDAG!
Hierbij een kant-en-klare tekst om loslopende bassen voor onze club te strikken.
Een exotisch liefdesverhaal, dat iedereen in het hart raakt!
Liefde, trouw, verraad, opoffering en een wereldberoemd duet. Het exotische Ceylon is het
weelderige decor voor een van de meeslependste meesterwerken van de Franse opera:
De Parelvissers van Georges Bizet.
Poly Hymnia zal op 1 en 2 mei 2020 deze onvergetelijke operabelevenis uitvoeren in Figi
Theater Zeist. Meedoen met deze fantastische productie? Dat kan! We zijn nog op zoek
naar projectleden. Vooral bassen zijn van harte welkom.
Kom langs op onze Open Repetities op maandag 2 en maandag 9 september (20.0022.30 uur, Egelinglaan 2b in Zeist). Wij zorgen ervoor dat de muziek voor je klaarligt. Het
drankje in de pauze en na de repetitie is op onze kosten.
Voor meer informatie: op onze website polyhymnia-zeist.nl vind je onze criteria voor
(project)leden. Of stuur een mail naar poly-hymnia@outlook.com

(En vergeet vooral niet te vermelden dat deze prachtige opera van Georges Bizet zelden in
Nederland uitgevoerd wordt door een kleiner Muziektheatergezelschap! Reden te meer om
mee te doen!)

Repetitieschema De Parelvissers
Datum
17-08-2019

November
2019
16-02-2020
24-02-2020
1-03-2020

Repetitie (en tijd)
10.30-14.30
studiedag

Aanwezig

NNB

Solisten

koor

Orkestrepetitie
(10.30-15.00)
Repetitie
Orkestrepetitie
(10.30-15.00)

16-03-2020

Repetitie (19.30)

20-03-2020

Op de lessenaar
Bijzonderheden
De Parelvissers,
scène I.3, scène II.10

De Parelvissers

Sitzprobe

De Parelvissers,
tot scène II, 9
Michiel afwezig
De Parelvissers,
vanaf scène II,10
Koor, pianist,
solisten (NNB)

NNB

(+Ludmila)

Studie-avond koor

NNB

LET OP: VRIJDAG!

21-03-2020

Studie-ochtend koor

NNB

LET OP: ZATERDAG!

22-03-2020

Orkestrepetitie
(10.30-15.00)

De Parelvissers,
helemaal

+ slagwerk en harp!

Orkest

23-03-2020

Repetitie (19.30)

Koor, pianist,
solisten (NNB)

NNB

(+Ludmila)

29-03-2020

Orkestrepetitie
(10.30-15.00)

Koor, orkest (tutti)

De Parelvissers,
hink-stap-sprong

kennismakings
repetitie

30-03-2020

Repetitie (19.30)

Koor, pianist,
solisten (NNB)

NNB

(+Ludmila)

06-04-2020

Repetitie (19.30)

Koor, pianist,
solisten (NNB)

NNB

(+Ludmila)

13-04-2020

Repetitie (19.30)

Koor, pianist,
solisten (NNB)

NNB

(+Ludmila)

19-04-2020

Orkestrepetitie
(10.30)

Solisten,
orkest (tutti)

De Parelvissers

20-04-2020

Repetitie (19.30)

25-04-2020
26-04-2020
27-04-2020
29-04-2020
30-04-2020
01-05-2020
02-05-2020

Koor, pianist,
solisten (NNB)
Solisten, koor,
Voorgenerale (10.30)
pianist
Voorgenerale met
Tutti
orkest(10.30)
Voorgenerale (19.30- Solisten, koor,
einde uiterlijk 22.30) pianist

NNB

(+Ludmila)

De Parelvissers

(+Ludmila) LET OP:
ZATERDAG!

De Parelvissers

LET OP: ZONDAG!

De Parelvissers

(+Ludmila)

De Parelvissers

Orkest in de zaal op
uitnodiging
(+Ludmila) FIGI

tutti

De Parelvissers

FIGI

tutti
tutti

De Parelvissers
De Parelvissers

FIGI
FIGI

Technische generale Solisten, koor,
(NNB)
pianist
Generale repetities
(NNB)
Voorstelling (NNB)
Voorstelling (NNB)

Met spoed bestuursleden gezocht!
De zomerstop van Poly Hymnia... het repeteren stopt een aantal weken, maar jullie PRteam draait overuren, net als het bestuur! Een bestuur dat zwaar onderbezet is op het
moment lieve mensen. Het is een beetje drammerig om meteen een hele zere vinger op
een welbekende plek te leggen, maar ik doe het toch:
Als bestuurslid ben je regelmatig achter je pc te vinden, lig je een gemiddeld één avond in
de maand laat in je mandje en er wordt via een appgroep regelmatig onderling
gecommuniceerd. Maar daar staat tegenover dat je met je neus bovenop alle
besluitvorming zit, van alles op de hoogte bent en er ook heel wat plezier en gezelligheid
bij komt kijken!
Natuurlijk, bijna iedereen heeft wel wat taken of taakjes op zich genomen. Dat is logisch,
als lid neem je ook een stukje verantwoordelijkheid op je voor het reilen en zeilen van je
kluppie. Niet alleen de lusten, ook de lasten! En dat is fijn! Maar als we allemaal een tijd
wat EXTRA verantwoordelijkheid op ons nemen als bestuurslid drukken die lasten niet zo
zwaar op maar een paar mensen...
Met andere woorden: ga eens praten met Birgit, Hans of Simon! Inderdaad, er zijn slechts
DRIE bestuursleden die op dit moment actief kunnen zijn in het bestuur!
En die hebben het even heel druk!
Want achter de schermen wordt onder andere gesproken met een aantal regisseurs, wordt
er aan een orkest gewerkt, zijn al twee solisten op een haar na binnenboord, moeten
subsidies binnen geharkt worden enzovoorts...

1970 meets 2019
Tijdens de laatste repetitie voor de vakantie werd heel serieus gewerkt aan de finale van
de eerste akte. Alle hulpmiddelen zijn geoorloofd.... (zie foto)
Verjaardagen:
8 September is Margot jarig,16 september Grietsje en 19 september onze Soraya.
Allemaal alvast gefeliciteerd!
Adres van Marja:
Marja Teunissen
Rietkamp 34
3984 PS Odijk

Opstartrepetitie zaterdag 17 augustus
Was het een fijne repetitie of was het een fijne repetitie? Iedereen was fris en fruitig en
klaar voor Bizet. Oké, op een enkeling na die op een avondklok loopt. Gelukkig was veel
blijven hangen tijdens de vakantie of er was gewerkt. En dankjullie wel lieve zangvrienden
namens de ABC voor de heerlijke lunch! Dat smaakt letterlijk naar meer en dat een en
ander niet zo maar uit de lucht komt vallen bewijst het filmpje van onze Dagmar. Die
inmiddels ook een halve Poly Hymniaan is, zoveel liefdewerk, oud papier en tijd stopt ze er
in.

Kamerbreed en hip!
Kijk nou toch eens... Een maagdelijke nieuwe vloer in onze Werkschuitkelder!
Omdat de ruimte veel verhuurd wordt voor dansactiviteiten werd eindelijk de ranzige,
viezige, muffe en beetje smelly groen/oranje vloerbedekking vervangen door deze houten
vloer.
Het is net of we verhuisd zijn...

Dat zoeken we op!
Nieuwe rubriek! En wat gaan we hiermee doen? Allereerst kun je hier iets mee winnen. Dat
is altijd leuk... maar ook nuttig, want je kunt alleen iets winnen door iets op te zoeken!
En door iets op te zoeken steek je weer iets op. Over onze Parelvissers. Of over onze
vereniging. Of onze website. Of over iets dat in de Memomail stond.
Een puzzeltje dat gewoon leuk is om te doen en leerzaam ook nog. Kost niets.
Maar wat kun je nou hiermee winnen? Degene die als eerste het goede antwoord mailt
naar lilyvanderhout@gmail.com krijgt een vermelding in de Nieuwsbrief! Eeuwige roem
dus. En een gratis drankje aan de bar tijdens de nazit op onze kosten.
De Vraag:

Hoeveel geld heeft Poly Hymnia verdiend met Sponsorkliks?
(Dat kan natuurlijk veel meer worden als iedereen die iets online bestelt meteen
Sponsorklikt! Volgende keer meer over Sponsorkliks en hoe je je club hiermee aan een
extraatje helpt. )

