Nieuwsbrief oktober 2019

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

De Parelvissers
Een exotisch liefdesverhaal dat iedereen in het hart raakt

Hoera!
We hebben een geweldige regisseur kunnen contracteren voor onze
Parelvissers.
Maak alvast kennis met

Machteld van Bronkhorst
muziektheaterregisseur en -producent
met een passie voor koormuziek en spektakel!

Machteld kort:

- Geboren in Diemen, opgegroeid op de Veluwe maar na de middelbare school
'gevlucht' naar Amsterdam.

- Opleiding: HKU Mode in Utrecht, daarna Theaterwetenschappen in Utrecht.

- Woont in Amsterdam en heeft een latrelatie, maar woont samen met twee
katten. Net verhuisd naar een mooier plekje...YESSS!

- Hobby's: lezen, koken, uitgaan (opera's, musea, tentoonstellingen, films,
lekker eten), gewoon genieten van mooie dingen.

- Wordt blij van: mensen die het beste uit zichzelf halen.

- Wordt narrig van: toeristen in Amsterdam, hufters in het verkeer, 'bemoeiers'!

- Mag je wakker maken voor: liever niet! Maar als het moet dan voor
champagne. En voor de Zonde der Zonden...: Red Velvet Cake!

"Eerst de muziek, dan de tekst"

- De liefde voor het theater zit diep bij jou en wat een indrukwekkend cv!
- Ja! Ik zit al 25 jaar 'in het vak'. Ik heb echt van alles en nog wat gedaan. Dat
begon al op de HKU. Daar heb ik bijvoorbeeld ook kostuums gemaakt! Ik heb
stage gelopen bij de toenmalige Nederlandse Opera en heb daar gewerkt.
Daarna werkte ik 15 jaar als regie-assistent bij de Reisopera. Zodoende ben ik
gepokt en gemazeld. Ik heb ook op muzikaal gebied zo veel langs de zijlijn
geleerd, daar pluk ik nog steeds de vruchten van. Ik vind heel veel dingen
superleuk en ik houd van een uitdaging. (De Parelvissers staat al lang op mijn
verlanglijstje!) En van diversiteit: mijn laatste productie was Eisler on the go.
( https://www.machteldvanbronkhorst.nl/producties/eisler-on-thego?fbclid=IwAR1kb4l63AUHX7z6C1EKb2Kb9mPmytBDhCEMACytFRARxz2RFP5thedIAcg
)
Ik ben bijvoorbeeld gevraagd als jurylid voor het Nederlands Koorfestival... ook
zo leuk om te doen!

"Minimalistisch mag, maar moet passen bij het verhaal"

- Welke setting heb je bedacht voor onze parelvissers?
- Dat is een logische vraag, maar ook een lastige. In het theater maak je een
nieuwe wereld, het staat je als regisseur vrij om elk stuk in elke setting of tijd te
zetten. Maar sommige stukken kun je niet zomaar in een hedendaagse setting
plaatsen. Of op een andere plek. Dat heeft te maken met de manier waarop de
componist het geschreven heeft en de tijd waarin hij het geplaatst heeft. Vind ik.
Je kunt niet in elke productie met een mobieltje over het toneel lopen! Je
kunt de uitdagingen halen uit het beeld dat je neerzet en met de juiste
belichting is veel mogelijk. Het moet niet alleen een feest voor het oor, maar
ook voor het oog worden. Ik houd er van om met kleine dingen grote effecten te
bereiken. Met andere woorden, ik ben er al druk mee bezig!

"Een productie als deze is echt een cadeautje!"

-Fijn te horen! Wanneer ga je beginnen?
- Ik heb begrepen met het koor begin januari. Er zijn al wat afspraken gemaakt.
Uit professioneel oogpunt volg ik jullie al een paar jaar, leuk dat ik nu bij Poly
Hymnia aan de slag mag met De Parelvissers.
Ik kom beslist gauw kennismaken. We gaan er met elkaar een onvergetelijke
productie van maken!

Hmmm, een regisseur die dol is op katten, champagne en red velvet cake, een
theaterdier in hart en nieren en met een staat van dienst die klinkt als een
klok... Welkom bij de club Machteld!

Meer over Machteld: kijk op https://www.machteldvanbronkhorst.nl

Kledingcommissie
Fijn dat er een actieve kledingcommissie is bestaande uit Mieke, Nicole en Els. Maar wat
gaat die commissie nou precies doen? Checken of wij allemaal zwarte schoenen aan
hebben? Overleggen met de regisseur waar we de beste solistenkleding vandaan kunnen
halen? Ja! Dat en alles wat er tussen ligt. Het hangt uiteraard af van het regieplan van

Machteld hoe de productiekleding wordt ingevuld.
De verantwoordelijkheid van de kledingcommissie wat betreft concertkleding en uitstraling
hangt af van het soort concert en zal per concert in overleg met het bestuur en de dirigent
bepaald worden. Dat ligt nog op de bestuurstafel.
Maar op dit moment barst onze kelderkast uit zijn voegen vanwege kleding-enaccessoires die hangen, liggen, verstopt zitten in dozen of ongegeneerd rondslingeren.
Inderdaad... ook een taak voor de kledingcommissie.
Dat wordt uitgezocht op bruikbaarheid voor de toekomst of mag naar de kringloop
o.i.d.

Nieuwe rubrieken
De redactie schrijft natuurlijk met veel plezier elke maand een hele Nieuwsbrief vol. Maar
er zijn vast nog meer koorleden die weleens wat willen vertellen. Dat kan vanaf nu in twee
nieuwe rubrieken: de buiten-de-deuragenda en de muziektweet.
In de buiten-de-deuragenda kan elk koorlid een activiteit of project buiten Poly Hymnia
onder de aandacht brengen. Dus ben je projectlid bij een andere club en wil je hun
voorstelling promoten? Kan! Zit je binnenkort ergens je boek te signeren en wil je graag
wat bekende gezichten om je heen? Meld het ons!
Er is eigenlijk maar één spelregel: het moet gaan om activiteiten of projecten waar PHleden direct bij betrokken zijn.

In de muziektweet kun je - in maximaal 140 tekens - vertellen welk muziekstuk voor jou
een bijzondere betekenis heeft. Van smartlap tot opera, alles mag. We zetten er een
YouTube-linkje bij van het stuk. Zo kan iedereen meegenieten van jouw favoriet.
De muziektweet is een doorgeefrubriek. Je geeft de beurt dus zelf door aan een ander
koorlid.
Zelf een idee voor een leuk Nieuwsbrief-verhaal ? Of een leuke rubriek? Laat dat dan even
weten aan Lily of Birgit.

MUZIEKTWEET
Kies een muziekstuk dat voor jou een bijzondere betekenis heeft.
Dat mag van alles zijn – van smartlap tot opera.
Vertel in maximaal 140 tekens (een Twitter-tweet dus) waarom dit stuk jou zo raakt.
Welke herinnering komt er meteen naar boven als je het hoort?
Stuur een YouTube-linkje mee, zodat iedereen jouw keuze zelf kan beluisteren.
(Of vraag de Nieuwsbrief-redactie dit voor je te doen :)
Benoem een collega-koorlid als muziektweeter voor de volgende Nieuwsbrief.
We zijn heel benieuwd naar jullie inzendingen!
De eerste tweet komt van Michiel:

https://www.youtube.com/watch?v=b4KTMzUL3W0
Op deze plaat leerde ik uw voorzitter echt kennen.
Hoe kan dat anders met een HEMELS zingende Janowitz!
Ik geef de muziektweet door aan....Margot
In de volgende Nieuwsbrief de bijdrage van Margot!

Buiten-de-deuragenda
Wat: de musical Titanic door het ROM-koor uit Mijdrecht
Waar en wanneer: Schouwburg De Meerse in Hoofddorp, 12/13 oktober
Starring: Els van der Vorm
Wat: Eine Nacht in Venedig door de Gooise Operette
Waar en wanneer: Spant! in Bussum, 25/26/27 oktober
Starring: Grietsje de Jong en Hans Vader
Tips voor de Buiten-de-deuragenda? Laat het ons weten!

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

Studie-avond koor

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)

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)

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 gezocht: (project)leden!
Jullie bestuur en PR-mensen doen hun uiterste best en proberen nog net niet via list en
bedrog zangers kennis te laten maken met onze superfijne club, maar wij zijn bijna ten
einde raad. Wij roepen jullie op om met ons mee te denken om eens out of the box iets te
verzinnen om fijne (project)leden en Poly Hymnia bij elkaar te brengen!
Alle platgetreden paden hebben wij inmiddels bewandeld, behalve de hele dure.
(grootschalige advertenties) HELP!

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!

We krijgen er niet genoeg van om te laten zien hoe enthousiast mensen worden na
een simpel zakje zonnebloemzaad.... Onderstaand bericht kregen we van orkestlid
Michiel Lamers!
"....Toen ik eerder dit jaar met jullie de Schöpfung van Haydn speelde kreeg ik als
dank een zakje met zonnebloempitten. Bij deze laat ik je even zien dat de schepping

ook hier zijn werk gedaan heeft en deze pitten tot zeer grote hoogte en tot zeer fraaie
bloemen gegroeid zijn. Als referentie heb ik mijn fagot er maar even tussen gezet.
Heel veel dank. Ik ben er heel blij mee!...

Dat zoeken we op!
Gratis drankje aan de bar en eeuwige roem voor de eerste die Lily mailt/appt met het
antwoord op de volgende vraag:
In welk jaar voerde Poly Hymnia voor de eerste keer de opera La belle Hélène uit?

