
Vocalibre

Vocalibre start haar repetities weer op
Na een lange periode, en een paar achtertuinrepetities, is Vocalibre in 
augustus weer van start gegaan.
Niet op het vertrouwde stekje in Beetsterzwaag, maar in de 
Bonifatiuskapel in Dokkum. Daar kunnen we met het voltallige koor 
oefenen met Jochem Schuurman eens in de twee weken op het 
harmonium. De kapel heeft een mooie akoestiek. De kapel is overdekt en
staat verder in de buitenlucht. Totdat het buiten kouder wordt zullen we 
het daar prima kunnen uithouden maar daarna moeten we wat anders. 
De kerken in Beetsterzwaag zijn niet geschikt bevonden om een avond in
te kunnen repeteren. We houden ons aanbevolen voor goede ideeën.
Ondertussen zijn we weer even gestopt vanwege het toenemende aantal 
besmettingen, maar hopelijk kunnen we snel weer verder repeteren!

Programma en concerten
Al in het voorjaar zijn alle geplande concerten en uitvoeringen afgelast. 
Het enige wat nog staat is de uitvoering rond kerst in Beetsterzwaag, 
maar de kans is groot dat ook deze uitvoering niet door kan gaan. We 
bezinnen ons nog op alternatieven in vorm van uitvoeringen met een 
beperkt aantal toeschouwers. Houdt u de website vooral in de gaten.
We zijn bezig met repertoire van Heinrich Schütz en Johann Sebastian 
Bach, maar zingen ook muziek uit eerdere programma’s. Ook zijn we een 
concert aan het voorbereiden voor de eerste helft van 2021, met daarin 
de cantates BWV 131, 144 en 150. Wordt vervolgd!
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De koorleden
Vocalibre telt 18 leden. Dat is 
onze maximale bezetting: 5 
sopranen, 5 alten, 4 tenoren en 
4 bassen.
Zeer tot onze spijt moest Henk 
Bijma, de nestor van het koor, 
door een afnemende 
gezondheid zijn lidmaatschap 
opzeggen. Ook Annemarie 
Broer, die op proef bij de 
sopranen meezong, heeft 
afgezegd. Hun plaatsen zijn 
ingenomen door Jappie de Vries
en Annemieke La Haye. Zij 
stellen zich in deze nieuwsbrief 
kort even voor.
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Introductie Jappie de Vries
Mijn naam is Jappie de Vries, ik woon in Niawier.
Ongeveer 20 jaar geleden ben ik bij kerkkoor ‘De Sionsjongers’
begonnen met zingen. Marijke Rodenburg was de dirigent en 
na een paar maanden vroeg ze mij om mee te komen zingen bij
Promovocaal (een projectkoor), onder leiding van Anne de 
Bruijn. Hier is mijn liefde voor klassieke muziek ontstaan.
Dat was ook de periode om zangles te nemen, zodoende ben 
ik bij Ben Brunt gekomen. Hier heb ik ongeveer vier jaar les 
gehad.
Toen kwam Cantatrix in beeld, daar heb ik mij verder 
ontwikkeld en een prachtige tijd gehad. In tussentijd heb ik 
twee jaar zangles gehad van Rudmer de Vries en de laatste drie
jaar van Jelle Draijer (bas bij het Ned. Kamerkoor), waar ik heel 
veel van heb geleerd.
De laatste tijd was ik op zoek naar een ander koor en toen 
Egbert Klazenga mij vroeg voor Vocalibre, leek mij dit weer een
mooie uitdaging.

Introductie Annemieke La Haye
Ik ben Annemieke La Haye en sinds kort zing ik bij Vocalibre, 
als eerste sopraan. Ik begon met zingen in een koor op mijn 
twaalfde (ik kom uit een echte koorfamilie en werd door mijn 
vier oudere nichtjes meegesleept). Sinds die tijd zong ik in 
allerlei koren (vast en op projectbasis) en het was ook op een 
koor waar ik mijn man leerde kennen. 
Vocalibre is mijn eerste Friese koor; Ik ben geboren en getogen
Haagse en woon pas tweeënhalf jaar in Friesland. Het koor is 
derhalve niet alleen goed voor mijn stem, ik leer er gelijk een 
hoop Fries!
Ik heb het enorm naar mijn zin in Friesland én bij Vocalibre en 
ik hoop dat snel de tijd komt dat we weer mogen gaan 
optreden! Graag tot ziens!

Vrienden van Vocalibre

Voor de concerten, zoals we die willen organiseren, is een zekere financiële
armslag nodig. Naast de gebruikelijke kanalen om aan geld te komen, hebben 
we zelf ook een paar creatieve ideeën bedacht. Eén van die ideeën is het 
opzetten van een vriendenkring : "Vrienden van Vocalibre". Hier hebben we u 
voor nodig.

✓  Als vriend van Vocalibre betaalt u een bedrag van slechts 25,00 per 
jaar.

✓ U krijgt daarvoor per jaar twee kaartjes voor het bijwonen van één van 
de concerten met twee personen.

✓ We verzorgen mailing voor de Vrienden van Vocalibre, zodat u altijd op 
de hoogte bent van ons activiteiten en andere wetenswaardigheden.

✓ U kunt uiteraard na een jaar ook weer 'vriend-af' zijn als u dat wenst.
✓ Met uw bijdrage stelt u Vocalibre in staat om op gezette tijden 

aantrekkelijke concerten voor u te organiseren.

Voor meer informatie over de “Vrienden van..” (of het kenbaar maken van uw
bijdrage) kunt u contact op nemen met ons secretariaat:
Tymen de Boerwei 13, 9212 RJ Boornbergum. T. 0512-381883, info@vocalibre.nl
Tevens vindt u meer informatie op onze website www.vocalibre.nl.


