
  

 

Nieuwsbrief november 2019 

   

                              Agenda 

   

Vrijdag 20-3-2020 Studieavond koor 

Zaterdag 21-3-2020 Studieochtend koor 

Zondag 29-3-2020 Koor/orkestrepetitie 10:30 

Zaterdag 25-4-2020 Voorgenerale met piano 10:30 

Zondag 26-4-2020 Voorgenerale met orkest 10:30 

Maandag 27-4-2020 Voorgenerale met piano 19:30 

Woensdag 29-4-2020 Technische doorloop Figi 

Donderdag 30-4-2020 Generale repetitie Figi 

Vrijdag 01-5-2020 Uitvoering 

Zaterdag 02-5-2020 Uitvoering 
  

De Parelvissers: Een exotisch liefdesverhaal,  

dat iedereen in het hart raakt! 

 

 



 Gulian van Nierop 

  

Het duurt even maar dan heb je ook wat.... We zijn heel blij dat we een jonge talentvolle 

zanger hebben kunnen aantrekken met een bijzonder warm barritongeluid. Maak alvast 

kennis met onze Zurga! 

 

“Als je van je hobby je beroep maakt word je vanzelf workaholic.” 

  

Geboren: 1987 in Amsterdam. Daar heb ik ook mijn jeugd doorgebracht. Ik woon nu in 

Utrecht. 

 

Opleiding: Na de middelbare school ben ik begonnen aan een studie Biomedische 

Wetenschappen. Ik heb ook braaf mijn bachelor gehaald maar de liefde voor muziek was 

groter. Ik zong in allerlei  studentenkoren, had zangles en besloot toen toch mijn hart te 

volgen… en in 2015 haalde ik cum laude mijn bachelor in Zang en Koordirectie aan de 

HKU Utrechts Conservatorium. 

 

Relatie: Ja, met Lisanne. Zij is onderzoeker in de groene energie-sector.  We kennen 

elkaar al jaren en we zijn vorig jaar getrouwd. Best wedding ever! Geen kinderen, wel een 

kat. 

 

Hobby’s: Eigenlijk is mijn werk mijn hobby. Maar naast muziek lees ik graag, sla een 

balletje op de squash court en ben thuis de Chef in de keuken.  Verder volg ik ook heel 

graag alle medische ontwikkelingen op de voet. Eens een lab-rat altijd een lab-rat… 



 

 

Wordt blij van: Romantische muziek! Maar ik ben een echte alleseter op muzikaal gebied, 

klassiek, modern, you name it I like it. Alhoewel… het blijst word ik van Mozart. 

 

Heeft een hekel aan: Ehhh… eigenlijk nergens aan maar ik word wel een beetje moe van 

mensen die zichzelf heel serieus nemen. Die enorm overtuigd zijn van hun eigen kunnen 

en van hun eigen mening. Ik ben zelf meer van het relativeren. Een beetje zelfspot mag 

best wel hoor! 

En waar ik ook niet zo goed tegen kan is als spullen niet op de plek liggen waar ze horen… 

 

Kan ’s nachts wakker gemaakt worden voor: Een flauwe grap. 

 

Hoe ben je bij Poly Hymnia gekomen? Via David en Jonathan! (Zij speelden Belcore en 

Dulcamara in  L’elisir d’amore.) En nu mag ik Zurga spelen… Ik verheug me er op, heel 

bijzonder dat ik dit mag doen. Zurga is een lastige en listige rol maar ik houd wel van een 

uitdaging. De muziek is fantastisch en ik kijk er naar uit om met jullie samen te werken aan 

zo’n gaaf project! 

 

Leuk! Welkom in de familie enne: iedereen weet nu dat ze met hun vingers van jouw 

waterflesje af moeten blijven! 

  

Meer Gulian: www.gvannierop.nl  

 

     

 

https://polyhymnia-zeist.us3.list-manage.com/track/click?u=7c556c2cbb375004ea3adee70&id=e3bc25b857&e=05b36200ff


 

 

De Parelvissers - op weg naar 1 / 2 mei 

 

Promotieconcert 

Zaterdag 9 november mogen we onszelf op de Zeister kaart zetten met een korte 

impressie, geluid en beeld, tijdens de feestelijke opening van het verbouwde 

Torenlaantheater. 

 

Een promotieconcert voor De Parelvissers!!! Dus alles uit de kast, ook wat onze kleding 

betreft! 

Om alvast in de sfeer te komen heeft de kledingcommissie een dresscode bedacht voor dit 

miniconcert. Exotisch en warm.... 

Natuurlijk wordt er ook druk geflyerd.  

 

https://www.torenlaantheater.nl/marathon.htm 

 

 

Van de PR-tafel 

Wij zitten niet stil! Onder andere: 

 Hebben we mooie plannen om het balkon uit te verkopen middels vip-

arrangementen. Daarover later meer.   

 Wordt samen met Dagmar al gewerkt aan een opzet voor de trailer. 

 Is de kaartverkoop gestart....  daar ligt de focus op. En daar zijn wij allemaal samen 

verantwoordelijk voor! Mei volgend jaar lijkt nog ver weg maar de tijd gaat sneller 

dan je denkt. Heb je een nieuw idee voor een ludieke actie om de kaartverkoop te 

https://polyhymnia-zeist.us3.list-manage.com/track/click?u=7c556c2cbb375004ea3adee70&id=ce6886c845&e=05b36200ff


 

stimuleren dan horen wij dat graag. (Natuurlijk hebben we zelf al van alles in gang 

gezet wat betreft pers, radio, uitagenda's, FB etc.)  Mailen naar poly-

hymnia@outlook.com  

 Omdat we nooit genoeg bronzen mannenstemmen kunnen hebben adverteren we 

inmiddels ook in diverse streekbladen. Dat is bovenop alle andere uitgezette 

acties. En dat is duur....  maar houd de oren wijd open want hoe meer zangers hoe 

fijner het klinkt!  

 

  

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 novembertweet komt van Margot: 

  

"Zó waar! 2005 start eigen bedrijf. Failliet  door oplichting. 3 jaar schuldsanering. 

2016 schuldenvrij#samensterk#genietenvanhetleven." 

 

https://youtu.be/rn-hBo-IU1w 

 

Ik geef de muziektweet door aan....Ton! 

 

In de volgende Nieuwsbrief de bijdrage van Ton. 

 

   
 

 

 

 

Polytest... Yaiks! 

Al een paar weken worden projectleden en aspirant-leden aan een Poly-test onderworpen. 

https://polyhymnia-zeist.us3.list-manage.com/track/click?u=7c556c2cbb375004ea3adee70&id=2a53878979&e=05b36200ff


 

 

Wat is dat nou, die Poly-test?  

Dat is een nieuw ingevoerd protocol voor aspirant-leden en projectleden om te toetsen of 

diegene genoeg in huis heeft om kwalitatief en fysiek mee te kunnen doen aan onze 

producties. De criteria zijn bepaald door onze dirigent en het bestuur. 

We weten uit de Memomail dat al een aantal aspirant-projectleden die test 'glansrijk' 

doorstaan hebben. En het ook konden navertellen, dus het is niet 'eng'. 

 

Maar WAT moet je dan DOEN...? 

 

- Zangtechnisch niveau: laten horen dat je zangtechnisch aan het niveau voldoet dat 

Poly Hymnia (Michiel)  voor onze kwaliteit een vereiste vindt. Er wordt geluisterd naar je 

stembereik, je zuiverheid en je muzikaal gehoor. Daar hoef je niks voor te doen : ) 

 

- Muzikale expressie: een aria/ lied/ zangstuk naar keuze  voorbereiden. Kan ook iets zijn 

dat je al eens met een koor gezongen hebt. (Breng bladmuziek voor de dirigent mee) 

 

- Dramatische expressie: Leer de tekst van een kinderliedje uit je hoofd. Dat mag 

variëren van "de Uil zat in de Olmen" tot "Zeg Roodkapje, waar ga je hene?" 

 

Wie zijn bij die toets aanwezig? In principe de dirigent, iemand van het bestuur en 

iemand uit je mogelijke stemgroep.  
 

 

 

Buiten-de-deuragenda 

 

Wat: De Maarnse Proms   

110 musici en zangers, professionals en amateurs, jong en oud, blazen het dak van de 

Twee Marken in Maarn met een spectaculaire show. Van Verdi tot Jennifer Lopez, van 

Queen tot Mozart...  

Wanneer: zaterdag 9 november - 20:00 uur.  

Starring: Lily van der Hout 

www.maarnseproms.nl 

 

Wat: KZHM goes AMERICAN  

Waar en wanneer: Sions kerk in Zeist op 30 november 

Starring: Jasper Lokhorst (De onmisbare man achter de knoppen van onze boventiteling!) 

www.kzhm.nl 

 

Tips voor de Buiten-de-deuragenda? Laat het ons weten!  
 

 

https://polyhymnia-zeist.us3.list-manage.com/track/click?u=7c556c2cbb375004ea3adee70&id=9343186068&e=05b36200ff
https://polyhymnia-zeist.us3.list-manage.com/track/click?u=7c556c2cbb375004ea3adee70&id=3ed1758f4a&e=05b36200ff


 

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!  

 

 

 

 

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: 

 

O, lumière sainte uit De Parelvissers is NIET gecomponeerd door onze 

Georges.... Door wie dan wel?  

 

De oplossing van de vorige prijsvraag: 

 

La belle Hélène werd door Poly Hymnia voor het eerst uitgevoerd in 1987. 

Grietsje was de eerste die dit goede antwoord instuurde, vrijwel direct nadat de 

Nieuwsbrief verstuurd was. 

 

Dus...denk jij het antwoord op de nieuwe prijsvraag te weten? 

Wacht niet te lang met reageren!  
    

     

 

 
 
 

 


