Tijdelijk lidmaatschap brengt je bij het Concertgebouw!
Zelf zingen in het iconische Concertgebouw in Amsterdam. Door de deuren van het balkon de trap af
en je plaats innemen op het rode pluche. De zaal stroomt vol, geroezemoes. Het orkest staat op en
de dirigent en solisten komen binnen. Luid applaus! Stilte.... en dan klinken de eerste tonen van het
prachtige Requiem van Verdi.
Misschien een droom waarvan je denkt dat deze nooit zal uitkomen.Toch wel ! Want de Castricumse
Oratorium Vereniging (COV) geeft jou de kans om eind 2023 op dat bijzonder podium te staan!
Daar werken we samen naar toe.
Vanaf 3 november 2022 biedt de COV jou de mogelijkheid voor een tijdelijk lidmaatschap, waarbij je
uiteindelijk meedoet aan 2 concerten.
We starten met de Johannes Passion van J.S. Bach. Dat concert voeren we uit in de Pancratiuskerk
in Castricum op vrijdagavond 17 maart 2023. De generale repetitie is, in dezelfde kerk, op
donderdagavond 16 maart.
Naast het repeteren van de Johannes Passion starten we in november ook al met het Requiem van
Verdi. We zingen dit samen met de Koorvereniging Bergen en het Oratoriumkoor Schagen, die beide
onder leiding staan van dezelfde dirigent als de COV, Pieter-Jan Olthof. Het concert in het
Concertgebouw in Amsterdam vindt plaats op donderdagavond 9 november 2023. De generale is,
onder voorbehoud, op zondagmiddag 5 november in de Groeneweghal in Schagen.
Repetities
De repetities voor het tijdelijk lidmaatschap starten op 3 november en zijn op donderdagavond van
20.00-22.00 uur in de Dorpskerk, Kerkpad 1 in Castricum. Om 21.00u pauzeren we even met koffie of
thee en is er tijd om de andere koorleden te ontmoeten. Er zijn geen repetities tijdens de
schoolvakanties. Op de repetitie na het concert bespreken we met Pieter-Jan het concert na en dan
eindigt ook de periode van het tijdelijk lidmaatschap. Je kunt daarna overwegen bij ons te blijven
zingen!
Stemtest
Om te bepalen bij welke stemsoort je mee gaat zingen is er tijdens één van de eerste repetities een
korte stemtest bij de dirigent. Je hoeft daarvoor niets voor te bereiden.
Contributie
Voor het project ben je een bijdrage verschuldigd van € 150,-, te betalen in 6 termijnen (dit is een
reductie van 25% t.o.v. een regulier lidmaatschap).
Je dient zelf de klavieruittreksels (uitgave Peters) aan te schaffen. Deze zijn eenvoudig te bestellen
op de volgende websites: https://www.broekmans.com of https://www.bol.com. Of bij muziekhandel
Spanjaard in Alkmaar of Muziekhandel Timmer in Beverwijk.
Oefenmateriaal is te vinden op:
www.cyberbass.com
www.coria.nl
www.koorpartijen.nl
www.chordperfect.com
www.choralia.net
App: Carus. Apple: https://apps.apple.com/nl/app/carus-music/id957293648 ,
Android: https://download.cnet.com/carus-music/3000-2141_4-78468795.html
Aanmelden vóór 1 oktober a.s.
Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met Jolande Rutte,
tel. 06 38715374 / jolanderutte@hotmail.com
Kijk voor meer informatie ook op www.oratoriumcastricum.nl

