december 2020

Nieuwsbrief

Woord van de voorzitter
We staan op het punt 2020 af te sluiten. Zoals eerder gememoreerd in de laatste
Nieuwsbrief verliep 2020 anders dan gedacht wat betreft repetities, laat staan
optredens. Het is een gegeven waarmee we te dealen hadden het afgelopen jaar.
Momenteel zijn wij in ruste tot 1 maart. Ook al zouden wij willen, wij mogen als koor
niet bij elkaar komen wegens mogelijk verhoogd besmettingsrisico.
We hebben ons als Herenakkoord er ondanks alles goed doorheen geslagen. Zo is
er een Smoelenboek ontwikkeld. Daarin kunnen de koorleden zien wie wie is. Het
voorziet zeker in een behoefte. Het blijft een intern gebeuren, maar ik kan u
verzekeren dat het er qua uitstraling, duidelijkheid, overzichtelijkheid en informatie prima uitziet.
Verder hebben we voor een tweede keer in ons bestaan via Zoom een ledenvergadering moeten
houden. Wat me daarin bij is gebleven, is de veerkracht van het koor, de bereidheid om niet op te
geven, nieuwe initiatieven te ontwikkelen om de “boel” bij elkaar te houden en plannen te
ontwikkelen voor de toekomst. Kansen zoeken en kansen creëren. Elders in de Nieuwsbrief leest
u hierover meer (o.a. het jubileum en samen wandelen). Trots ben ik ook op het feit dat ondanks
alle coronasores er heel weinig leden zijn vertrokken. Voor mij het bewijs dat de saamhorigheid
groot is en dat het de moeite waard is om lid te zijn van een koor als het onze. Grote klasse!
Als u donateur bent, dan hoop ik van ganser harte dat u ons blijft steunen. De Bonte Avond,
speciaal voor donateurs, fans en vrienden, is meestal in maart. Dan kan hij waarschijnlijk niet
doorgaan. Maar zo’n oergezellige avond kan in juni toch even leuk zijn? Wij laten u bijtijds weten
wanneer de avond volgend jaar is.
Tot slot: wij als koor gaan voor onze toekomst, 2021 zien we als een kans. En het gaat lukken!
Ik wens u allen een heel goed 2021 toe, veel gezondheid, maar vooral ook veel plezier!
En natuurlijk zien we u graag!
John van der Weide

Muzikale kerstgroet

Klik op deze link om de video te bekijken: www.herenakkoord.nl/.

We will survive
U kent toch wel die grote discohit van Gloria Gaynor I will survive? Nou, voor
ons geldt dat nu toch ook wel: wij zullen overleven! We willen immers ons
30-jarig jubileum in november 2022 groots vieren. Dat is best ver weg, zult u
zeggen, maar voor het vorige jubileum in 2017 startte de speciaal ingestelde
Lustrumcommissie ook zo’n anderhalf jaar van tevoren. Dus over niet al te
lange tijd gaat zich weer een aantal leden bezighouden met het vaststellen
van de datum, het bepalen van het thema, het boeken van de zaal, het
aanschrijven van fondsen enz. enz. Wij houden u op de hoogte, want u wilt
onze jubileumshow toch niet missen? En hopelijk kunnen we na die show
met recht zeggen: wij hebben als koor overleefd!

Niet zingen? Dan wandelen!

Wel, niet, misschien

Het bestuur deed een oproep om ideeën in te sturen
voor ontmoetingen buiten repetities en Zoom om. Geer
suggereerde wandelingen. Hij organiseert die al jaren
voor de wandelclub De Roze Stappers. Het idee sloeg
aan. In december
zouden er op
twee zondagen
acht leden gaan
wandelen. Niet
tegelijk, want het
maximaal
toegestane aantal
voor een groep
buiten was vier.
Er zouden wel
meer leden zijn
meegelopen,
maar twee
hadden de
wandeling al
gemaakt met De
Roze Stappers. Toen kwam de strenge lockdown. Het
maximumaantal per groep werd twee. Dat was wel erg
weinig. We hebben die tweede wandeling daarom
uitgesteld tot na de lockdown. In januari en februari
volgen er meer wandelingen als het aantal lopers weer
meer mag zijn dan twee. Ook dan geldt members only!

Het blijft onzeker of we kunnen optreden in het eerste
halfjaar van 2021. Op de planning stonden de Arnhemse
Uitnacht, de Dodenherdenking, het rozenkorenfestival
Tutti en het pensioneringsfeest van koorlid Niek. Aan de
Arnhemse Uitnacht op 29
januari kunnen we niet
deelnemen, omdat we tot
1 maart niet repeteren.
De Dodenherdenking op
4 mei zal waarschijnlijk
weer in aangepaste vorm
plaatsvinden. Of wij
binnen het programma passen, is nog maar de vraag.
Tutti zou dit jaar op de zaterdag voor Pinksteren
plaatsvinden, maar de organisatie heeft het festival
verplaatst naar de zaterdag voor Pinksteren volgend
jaar. Mét het nodige voorbehoud. Maar misschien
kunnen we wél op 31 mei samen met Niek zijn
pensionering vieren. Als we tenminste in maart weer
starten met repeteren, want we willen natuurlijk wel goed
voor de dag komen voor zijn andere gasten. Het is
beslist iets om naar uit te kijken!

Kazernepraat

- Helaas is John van der Wal gestopt als koorlid.
Tijdelijk, want als corona voorbij is, wil hij graag weer
terugkomen. Het koor telt nu 29 leden.
- Dat koorlid Ruud ook solo goed kan zingen, bewees hij
weer op 23 april tijdens de eerste strenge lockdown. Een
echtpaar dreigde hun 65-jarig huwelijk niet te kunnen
vieren, omdat één van hen in isolatie zat in een
verpleeghuis. Dat tehuis maakte het toch mogelijk dat ze
die dag samen
konden zijn en
vroeg Ruud
een serenade
te brengen
vanaf het
grasveld voor
het tehuis. Niet
alleen het
echtpaar
genoot er vanaf het balkon heel erg van. Ook het
verpleegteam was euforisch. Klik op de volgende link
voor het krantenartikel met foto’s/video:
www.gelderlander.nl/.

Arnhem Pride
We gaan kijken of we mee kunnen gaan doen aan de
eerste Arnhemse Pride. Het wordt
een vierdaags evenement in
augustus 2022. De bedoeling is
dat het jaarlijks terugkeert. Het
feest vindt niet alleen in de
binnenstad plaats maar ook in de
wijken. Men wil juist naar de
mensen toe. Organisator is de Stichting Liberation Pride
Arnhem. Er wordt samenwerking gezocht met o.a.
Vitesse, Focus Filmtheater, ArtEz en de HAN. Wij als
Arnhems homomannenkoor willen zeker meewerken aan
de positieve zichtbaarheid van lhbti’ers in de
Regenboogstad Arnhem.

Colofon
De Nieuwsbrief van Het Herenakkoord verschijnt
tweemaal per jaar. Deze editie kwam tot stand met
medewerking van John, Hans E. (kerstgroet) en Geer.
U leest alles over ons op www.herenakkoord.nl en
www.facebook.com/herenakkoord. U bereikt ons via
info@herenakkoord.nl.

