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

Jammer!
Hier hadden we natuurlijk een enthousiast verhaal en een leuke foto willen
hebben van onze Open Repetitie op 2 september. Helaas pindakaas, de
repetitie moest op het laatste moment afgezegd worden vanwege een zieke
dirigent. Voor het eerst in ruim 7 jaar dat Michiel verstek moest laten gaan!

We gaan nog bekijken of deze repetitie misschien ingehaald kan worden. Dat
hoor je dan via de mededelingen of je leest het in de Memomail. En voor de
Open Repetitie van volgende week: gewoon weer allemaal je enthousiaste
aanstaande projectleden meenemen!

De Parelvissers
Een exotisch liefdesverhaal dat iedereen in het hart raakt

Georges Bizet

Georges Bizet werd in 1838 geboren in Parijs. Hij kwam uit een muzikaal gezin: papa
was zangleraar en mama pianiste.

Al vanaf zijn negende jaar studeerde Georges aan het Conservatoire National
Supérieur de Musique van Parijs. Op zijn negentiende won hij de Prix du Rome voor
zijn eenakter Le Docteur Miracle. Dit was een aanmoedigingsprijs die hem in staat
stelde om enige jaren in Italië te gaan studeren. Daarnaast won hij nog vele andere
prijzen, vooral voor zijn briljante pianospel.

Zijn interesse ging al meteen uit naar de opera. Zijn grote voorbeelden waren
Donizetti en Rossini. Maar ook Beethoven bestudeerde hij nauwkeurig. Een van zijn
grote successen die hij zelf nog mee mocht maken was de opera Les Pêcheurs de
Perles. Dit stuk, geschreven voor de Opera-Comique in Parijs (1863), was en is
vooral bekend om het duet Au Fond du Temple Saint, voor tenor en bariton. Deze
opera was meteen een kaskraker. En Bizet was toen pas 25 jaar...

Hij trouwde met Geneviève Havély, met wie hij al een kind had. Dat zal toentertijd
vast minder gangbaar geweest zijn dan nu! Een neef van zijn vrouw schreef later het
libretto van Carmen, Bizets bekendste werk. Het dramatische liefdesverhaal was niet

meteen een succes.... Het publiek was nogal geschokt door de warmbloedige en
soms wat vulgaire Carmen, en de tragische afloop van het verhaal. Later zou
Carmen uitgroeien tot een van de meest populaire opera`s ter wereld.

Bizet werd slecht 36 jaar oud. Hij stierf in 1875 aan een hartstilstand na een leven vol
ontgoochelingen, persoonlijke rampen en desillusies. Hij werd begraven op de
begraafplaats Père-Lachaise in Parijs.

Bronnen: Wikipedia en Operaweetjes

Repetitieschema De Parelvissers
Let op: dit schema wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie!
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)

Orkest

De Parelvissers,
helemaal

+ slagwerk en harp!

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)

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

Solisten,
orkest (tutti)

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)

De Parelvissers

Met spoed bestuursleden gezocht! NOG STEEDS...
We zoeken nog steeds bestuursleden. Wat moet je daarvoor precies doen?
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!
Met andere woorden: ga eens praten met Birgit, Hans of Simon! Er zijn slechts DRIE
bestuursleden die op dit moment actief kunnen zijn in het bestuur!
En die hebben het even heel druk! Alle hulp is zeer welkom!

Hoe werkt SponsorKliks?
Poly Hymnia heeft op de website een directe link naar onze SponsorKlikspagina
geplaatst.
Als je vervolgens op de SponsorKlikspagina op een winkel klikt en een bestelling
doet, dan is Poly Hymnia geregistreerd als begunstigde en ontvangen wij geld.
Kachingngngng!

Waarom SponsorKliks?
Met SponsorKliks kan je nu zelf ons kluppie een broodnodig financieel duwtje in de
rug geven zonder dat het jou een cent extra kost!
Boek een hotel bij Expedia of Booking.com of bestel online een pizza via
Thuisbezorgd en Poly Hymnia ontvangt geld in de clubkas.
Via de categorieën boven in het menu kan je ook bij diverse webwinkels als
bijvoorbeeld About You, Bol.com of Coolblue bestellen. Een percentage van het
aankoopbedrag gaat dan ook naar jouw vereniging. En nogmaals, het kost jou niets
extra!
Wil je Poly Hymnia ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat je voortaan je
online aankopen doet via onze SponsorKlikspagina. Voor jou een kleine moeite, voor
Poly Hymnia directe inkomsten!
Gewoon DOEN dus!

Hoe werkt het?
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via
SponsorKliks wordt gedaan. 75% van deze commissie stort SponsorKliks op de
bankrekening van Poly Hymnia.
Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.com
naar de site van Bol.com, jij betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert
Bol.com een commissie uit en profiteert Poly Hymnia hier direct van!
Waarom SponsorKliks?
SponsorKliks is al sinds 2011 actief en wordt door de hoge omzetten die zij leveren
bij de meeste winkels in het hoogste commissiesegment geplaatst. Doordat
duizenden verenigingen actief deelnemen kunnen zij zeer goede, en regelmatig
exclusieve, commissie-afspraken maken met winkels. Door deze schaalvoordelen
keert SponsorKliks de hoogste nettocommissie uit in de markt!
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