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Voorwoord van de Voorzitter
We zijn op het einde van 2013
aangekomen en kunnen concluderen
dat dit een rustig en prettig jaar is
geweest, met toch de nodige
beweging binnen onze vereniging.
Ik heb in juni gemeld dat we tijdens
de open monumentendagen in de
Leidse Schouwburg zouden gaan
zingen, maar dat is door de Leidse
Stadspodia gewijzigd in de
Stadsgehoorzaal waar juist de
entree hal was verbouwd. We hebben
daar toch voor redelijk veel publiek
fijn gezongen.
De kleine concerten zijn ook beter
gegaan dan vorig jaar en we gaan op
15 december het jaar voor de
concerten afsluiten in de
Messiaskerk te Wassenaar. Ik heb
daar zoals gewoonlijk gekeken en
gezien dat dit een mooie ruimte is om
te zingen.
Wat nu vlak voor het einde van het
jaar ook tot stand is gekomen, is de
vernieuwde website.
We zijn nu vooral volop aan het
repeteren voor het grote concert
van de Verdi opera Giovanna d’Arco,
ik denk dat we met de repetities
goed op schema liggen en het is dan
ook fijn te merken dat de sfeer er
weer goed in zit.
Toch zullen de komende 5 maanden
beslist erg druk worden - we hebben
naast de 2 zondag repetities ook
plannen om bij één van het orkest
repetities met solisten aanwezig te
zijn en waar nodig mee te zingen.

Ben Verdel heeft de flyer
omgewerkt tot een flyer/affiche
voor de uitvoering en we zullen deze
op 15 december a.s. al bij het
concert neerleggen.
Wij zullen ook met de kaartverkoop
vroeg in januari gaan starten, zodat
we met z’n allen ruim de tijd hebben
om de uitgedeelde kaarten te
verkopen. Het is om diverse reden
natuurlijk goed om voor een
uitverkochte zaal ons concert te
geven!
Zoals ik in de Info van juli al
schreef, zijn we met de sponsor
commissie druk bezig en hebben we
ook duidelijke plannen om de
sponsoren iets extra’s te bieden: een
mooie plaats op het balkon en de
verzorging van een hapje en een
drankje voor aanvang, in de pauze en
na afloop van het concert. Kennen
jullie mensen of bedrijven die daar in
geïnteresseerd zijn, dan hoor ik dit
graag en nemen wij contact met hen
op.
Zoals bekend is, gaat het GOOK
hetzelfde concert als wij uitvoeren.
Hun koor is minder groot en er zullen
beslist mannen en dames zijn die het
concert nogmaals willen uitvoeren en
die zijn daar dan ook van harte
welkom.
Een traditie van ons is om op 2
januari een Nieuwjaarsreceptie te
houden en ook dit jaar zullen we die
weer in het Gemeentecentrum
kunnen geven.
Tot slot wens ik eenieder mede
namens het bestuur fijne
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kerstdagen, een goed oudjaar en een
prima start van 2014 toe.
Hans Honsbeek

Impressies van een “nieuw” lid
Verrassend!

een gezonde dosis spanning. Maar de
uitvoering was geweldig met orkest
en professionele solisten. Echt een
verrassing door onze dirigent Erik
met al zijn creativiteit tot een mooi
geheel gecomponeerd. Voor het
eerst heb ik toen ervaren wat een
energie een staande ovatie kan
geven.

Toch wel spannend, de overstap van
een pop-koor naar De Troubadours.
Ik was toe aan een ander breder
repertoire en meer uitdaging. Getipt
door Els (Schelling) ben ik vorig jaar
net voor de zomervakantie gaan
proef zingen bij De Troubadours.
Wat voor mij meteen al genieten
was: de mannenzang en de
hartelijkheid en behulpzaamheid van
iedereen. En dat is na ruim een jaar
zingen bij dit koor zo gebleven.

Dit concert overtrof al mijn
verwachtingen. Ik heb twee avonden
zitten kicken in mijn rolstoel. Mede
dankzij de goede voorbereidingen en
organisatie door het bestuur was dit
de € 20 meer dan waard. Mijn
complimenten!

Mijn ervaring met optredens was
beperkt tot verzorgingshuizen en
dergelijke. Wat er allemaal zou
komen kijken bij de uitvoering van
Singin’ in the rain (My Fair Lady,
Porgy and Bess, West Side Story en
Treemonisha) in de Regenboogkerk,
daar had ik amper bij stilgestaan.
Het begon mij te dagen toen wij op
enkele zondagen extra repetities
hadden met orkest erbij. Bij de
verkoop van toegangskaarten van
€20 per stuk (inclusief consumptie)
had ik nog steeds zo mijn
aarzelingen. Was het dit wel waard?

Bertine Duijndam

Vrijdag 12 en zaterdag 13 april was
het dan zover. Iedereen had last van

Nog een tip tot slot: bij het concert
volgend jaar ons koor een meer
Italiaanse uitstraling à la Verdi
geven met kleurrijke accenten.

Foto’s van ons concert in
september in de
Stadsgehoorzaal voor de Open
Monumentendagen Leiden
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Nieuwjaarsreceptie op 2
januari 2014
Wederom kunnen we dit jaar onze
nieuwjaarsreceptie houden in de hal
van het Gemeentecentrum. Komt
allen op 2 januari 2014, aanvang
20.00 uur

Jet en Bram van der Wees –
als echtpaar lid en projectlid

Wederwaardigheden van een
oud bestuurslid
(tekst Hamida)

Mijn naam is Jet van der Wees, en ik
ben voornamelijk door de
werkzaamheden van mijn man (Bram)
met ons gezin van Amsterdam naar
Leiderdorp ’geëmigreerd’, waar we nu
alweer 26 jaar wonen. Eenmaal
ingeburgerd, heb ik in Leiderdorp
mijn grote hobby’s, toneelspelen en
zingen, met veel plezier kunnen
uitoefenen.
Via de jaarlijkse Scratch
uitvoeringen in de Pieterskerk in
Leiden hebben mijn man en ik kennis
gemaakt met de opera’s van Verdi en
we hebben in deze scratch-setting
een aantal jaren gezongen.
Wij zijn zulke enthousiaste zangers
geworden dat, toen de gelegenheid
zich voordeed, wij lid werden van het
Utrechts Operakoor. Tot nu toe
hebben we daar elk jaar een mooie
productie meegezongen.
Hoe kwam ik dan bij de Troubadours
terecht?
Het zal een aantal jaren geleden zijn,
toen ik de oproep van de
Troubadours in de krant zag staan.
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Er werden zangers/zangeressen
gevraagd voor een project waarbij
zowel operette als opera werd
gezongen. Omdat mijn belangstelling
hierdoor gewekt werd, meldde ik mij
aan. Omdat ik de sfeer en
enthousiasme in het gezelschap als
heel hartelijk ervaren had, besloot ik
lid van de Troubadours te worden.
Buiten het zingen worden er ook
sociale activiteiten georganiseerd.
Zelf vind ik de afsluiting van het jaar
het leukst. Dan wordt er een
uitdaging op de creativiteit van de
leden gedaan. Geweldig hoe dat dan
met muzikale begeleiding van Erik –
onze duizendpoot – dirigent - en
presentator Hans gebracht wordt.
Onvermoede talenten komen los.
Enig!
En nu repeteren we weer voor een
nieuw opera project Giovanna d'Arco,
prachtige muziek van Verdi, dat
volgend jaar in de Stadsgehoorzaal
uitgevoerd wordt. En met het
enthousiasme van iedereen,
gestimuleerd door Erik, weet ik
zeker dat dit een muzikaal feest
gaat worden. Veel zangplezier!
Jet van der Wees

Ik ben Bram van der Wees en ik ben
pas erg laat begonnen met zingen. De
eerste 50 jaar van mijn leven heb ik
nooit het idee gehad dat zingen mijn
leven zo zou kunnen verrijken. Ik ben
in aanraking gekomen met zingen
doordat mijn vrouw Jet, die nu al een
aantal jaren met veel plezier bij de

Troubadours zit, mij op een gegeven
moment ( een jaar of 10 geleden)
heeft aangemoedigd om mee te gaan
doen met de Scratch-Verdi in de
Pieterskerk. Zij deed al een aantal
jaren aan de Scratch mee, en was
daar erg enthousiast over. Hoewel ik
niet het idee had dat ik een noot
fatsoenlijk kon uitbrengen, heb ik de
stoute schoenen aangetrokken en mij
aangemeld voor de dag met de
highlights uit opera’s van Verdi.
Ik weet nog goed dat ik die dag na
korte tijd al helemaal in de ban was
van die prachtige muziek, en dat ik
het ook echt een kick vond geven om
met zoveel mensen met elkaar
muziek te maken en aan een
uitvoering te werken. Ik heb daarna
nog een paar keer meegedaan, en
vond het zo leuk dat we op een
gegeven moment op zoek zijn gegaan
naar een operakoor om op een
intensievere manier dan 1 keer per
jaar te zingen. Na enig gegoogle
kwam ik uit op het Utrechts
Operakoor (UOK), dat al een jaar of
twintig bezig was met vooral
Italiaans operarepertoire. Voordeel
van het UOK was dat er geen
audities of ballotage werden
toegepast, zoals bij de meeste
andere operakoren in de Randstad
wel het geval was. Als je zo weinig
zangervaring hebt als ik toentertijd
is die laagdrempeligheid een groot
voordeel, anders kom je
waarschijnlijk niet eens binnen.
Ik herinner mij nog goed dat Jet en
ik de eerste keer bij het UOK
binnenkwamen. Iemand van het
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bestuur ving ons op en zette ons
ergens in het koor. Ik kwam bij de
bassen terecht naast een boom van
een kerel met een stem als een klok.
Het leek wel een professionele
operazanger. De moed zakte mij ter
plekke in de schoenen. Wat deed ik
hier eigenlijk? Gelukkig hoorde ik
daarna om mij heen dat niet iedereen
zo ongelooflijk goed kon zingen, en er
ook wel eens naast zat. Dat stelde
mij weer gerust.
Mijn eerste zangcontacten met de
Troubadours dateren van 2011, toen
ik halverwege de repetities voor de
Carmina Burana gelukkig nog als
projectlid kon meedoen. Daarvoor
had ik het koor al meer informeel op
feest avonden leren kennen omdat
Jet mij meenam. Ik wist dus dat de
Troubadours een goede sfeer
hebben. En tijdens de repetities voor
de Carmina merkte ik ook dat de
zangkwaliteit van de Troubadours
prima is.
Omdat ik eigenlijk vooral een
operaman ben, en niet zo
geïnteresseerd ben in operette of
musical, heb ik mij na afloop van de
Carmina niet aangemeld als vast lid.
Ik was dan ook aangenaam verrast
toen ik hoorde dat de Troubadours
dit jaar een opera van Verdi gingen
doen. Dit was voor mijn voldoende
aanleiding om mijn vaste
schilderavond op maandag bij Ars
Aemula dit jaar op te offeren voor
het project bij de Troubadours. De
muziek is echt prachtig en ik draai
de CD al maanden helemaal grijs. En
als ik kijk naar de repetities tot nu

toe is iedereen 100% gemotiveerd
om er wat moois van te maken!
Bram van der Wees

Wat doen we aan? (tijdens
het Verdi concert)
De kleding commissie heeft de
kleding voorschriften voor het Verdi
concert in mei nu al besproken zodat
iedereen tijd heeft om in zijn kast
te kijken wat hij/zij heeft en indien
nodig iets aan te schaffen.
De dames dragen:
Zwart: broek, rok (lang of kort),
zwarte blouse (lange mouw), jurk
(lang of kort met lange mouw). Dit
alles met een zwarte panty en zwarte
schoenen.
Daarbij een corsage met een witte
roos (vastgezet met magneetjes
tegen het eventueel beschadigen van
uw kleding). De kosten zullen
ongeveer €5.00 zijn. Dit is voor eigen
rekening, maar ze zullen door de
vereniging besteld worden.
De heren dragen:
Zwarte smoking of donker pak met
wit overhemd en zwarte vlinderdas.
Kosten ± €10.00. Deze wel zelf
aanschaffen. Verder zwarte sokken
en schoenen.
De kleding commissie wenst u goede
feestdagen en een heel goed
zangjaar.
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De kledingcommissie

Onze solisten voor het Verdi
concert
De drie solisten voor onze Verdi
uitvoering in mei 2014 zijn bekend.
Het zijn Lisa Houben (sopraan),
Edwin van Gelder (tenor) en Bas
Kuijlenburg (bariton). Zoek ze op het
internet op en geniet!
En we worden tijdens het concert
begeleid door Colla Voce met een
orkest van 45 man sterk.

Agenda
Maandag 16 december: laatste
zangrepetitie vóór de kerstvakantie
Donderdag 2 januari:
nieuwjaarsreceptie Gemeentecentrum
Maandag 6 januari: eerste
zangrepetitie ná de kerstvakantie
Maandag 17 februari: geen repetitie
(krokusvakantie)
Zondag 9 maart: zondag repetitie Sumatrastraat 120, Leiden
Zondag 23 maart: concert ter
afscheid van Burgemeester Timmers
- Kasteel Oud-Poelgeest, Oegstgeest
Zondag 6 april: zondag repetitie Sumatrastraat 120, Leiden
Maandag 28 april: geen repetitie
(meivakantie)
Donderdag 15 mei: generale repetitie
– Stadsgehoorzaal Leiden

Vrijdag 16 mei: uitvoering Verdi
opera – Stadsgehoorzaal Leiden

Bestuur:
Hans Honsbeek - voorzitter
Margot Hoppe - penningmeester
Mia Klünnen-de Leeuw - secretaris
Eveline de Graaf – alg. bestuurslid

