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Intermezzo, de nieuwsbrief van Con Amore in je mailbox
Deze keer in Intermezzo geen terugblik op de concerten maar wel nieuws uit het bestuur en de
commissies. Benieuwd naar het kerstverhaal van dit jaar? Naast de link naar het verhaal tref je leuke en
interessante weetjes en links naar sites en (digitale) evenementen aan. We wensen je veel leesplezier.
Abonneren op de nieuwsbrief? klik hier

Het bestuur van Con Amore wenst alle leden,
vrienden, relaties en hun naasten:
Sfeervolle Kerstdagen en mooi 2021.
2020 was een jaar met twee gezichten. Met veel energie waren de commisies gestart met de
voorbereidingen van een prachtig High Tea Matinee met mooie muziek maar ook heerlijke hapjes.
Er was al een workshop bonbons maken voor de leden gepland. Bestellingen voor de posters en
entree tickets lagen bij de drukker en in de repetities werkten we voorruit naar een jaar vol
muzikale activiteiten. De muziekcommissie had met Veronika en Marijke Kools een opzet gemaakt
voor de koorscholing.

En toen ging Nederland in Lockdown. De repetities werden gestopt. De reservering voor de
concertzaal gecanceld en de koorscholing uitgesteld. Vol goede moed hebben we de plantenactie
vervangen door een Bessenactie waarbij op 1,5 m meter afstand bosbessen en bramen deur aan
deur verkocht werden. Toen de cafés en terrassen sloten hebben veel van onze leden hun tuin als
pauzeplek voor fietstochten in de regio voor de leden opengesteld. Onderlinge contacten liepen
vooral via de mail en de bestuursvergaderingen gingen online met whatsapp en zoom video
sessies.

In de zomer hebben we als koor een bijpraatbijeenkomst gehad op de molenweide. Geweldig om
elkaar weer te zien. Na de barbecue in september zijn ook de repetities in kleinere
groepen opgepakt. Een nieuwe lockdown heeft daar helaas een einde aan gemaakt.

Met het vaccin in aantocht komt er weer licht aan de horizon. Er worden weer plannen gemaakt
voor 1 op 1 en groepsrepetities, oude plannen voor activiteiten worden weer opgezocht en we
starten met de voorbereiding van ons 40 jarig jubileum in 2022. Zodra iedereen zich weer veilig
voelt om in de grote groep te repeteren, komt het koor weer tot leven. Tegen het eind van het jaar
verwachten we weer iedereen uit te nodigen om met ons te genieten van weer een prachtig
concert.

Met dat beeld voor ogen wenst het bestuur alle leden, vrienden en relaties een sfeervolle kerst
en na een voorzichtige start in het voorjaar weer een mooi, levendig en muzikaal 2021.

Wat in een goed vat zit
verzuurt niet
Het High Tea Matinee is in 2020 niet
doorgegaan. Maar de voorpret en de
enthousiaste ontvangst bij iedereen die
we erbij betrokken heeft ons er van
overtuigd dat zo'n feestdag weer op de
planning moet terugkomen. Dus hou
onze activiteiten kalender in de gaten.

Bramen en Blauwe Bessen actie
Door het hele dorp hebben we, deur aan deur, de bramen en blauwe
bessen verkocht. Ruim 700 bakjes zijn op gepaste afstand overhandigd.
De meeste zullen direct zijn opgegeten. De nodige bakjes zijn in de
diepvries beland en verwerkt in vruchtenjam. Heerlijk voor op de
boterham.

Uit de muziekcommissie
De muziekcommissieleden zijn Liesbeth, Annemieke, Janny,
Marieke, Veronika, Adrie en Har (voorzitter).

De MuCo houdt zich bezig met het uitzoeken van nieuwe
muziekstukken, de samenstelling van het repertoire en, samen
met het bestuur, koorscholing. In februari starten we weer op en
gaan we nieuw repertoire uitzoeken voor het thema van het
aankomende jubilieumjaar 2022.

Hoe gaat het met iedereen?
We zijn al een hele tijd niet in staat elkaar als
koor te ontmoeten. We hebben een aantal leden
een paar vragen voorgelegd en delen de
antwoorden. Zo horen we van elkaar hoe het

Het verhaal bij het kerstconcert
Wie kan zich niet het prachtige kerstconcert uit
2019 herinneren. In de kapel van het Samen
Zorgen Huis was het gezellig druk en hebben we
genoten van het kerstverhaal.

dagelijkse leven er nu uitziet.
We zijn tot de conclusie gekomen dat veel, en
misschien wel alle, leden heel positief zijn en
goed voor zichzelf en anderen zorgen. Daar

Dit jaar geen kerstconcert. Het kerstverhaal,
zoals altijd uitgekozen en voorgelezen door Wiel
Smeets, willen we jullie niet onthouden.
Klik hier voor de video.

hebben we veel respect voor. We missen elkaars
gezelschap en het samen zingen. Ook al wordt er
toegegeven dat er weliswaar veel gezongen
wordt, maar niet veel van ons repertoire.

We hopen dat jullie genieten van de interviews en
het kerstverhaal en wensen jullie fijne kerstdagen
en een heel gelukkig en vooral gezond 2021.

Van ieder "interview" zijn de aantekeningen te
vinden via deze link op de site.

Con Amore Baexem
1982-2022
Con Amore viert haar 40 jarig jubileum in 2022.
De lustrumcommissie start dit voorjaar, samen
met het bestuur en de muziekcommissie met de
voorbereidingen. Meer nieuws volgt.....

Con Amore zoekt nieuwe zangers
Zodra het veilig kan gaan we weer op dinsdagavonden repeteren
we in de Baexheimerhof. Wil je de sfeer proeven en een repetitie
bijwonen? Loop dan vanaf september een keer binnen. Je kunt je
ook aanmelden via secretariaat@conamorebaexem.nl.
Wij zorgen dan dat er bladmuziek voor je aanwezig is.

De zangers en zangeressen van Con Amore komen uit verschillende dorpen in
Midden Limburg. In 2020 hebben bijna 20 van onze leden hun tuin opengesteld voor
de leden van het koor. In de tijd dat de café's en terrassen gesloten waren was dit
een welkome onderbreking van een fietstocht in de regio. Een korte pauze en een
gezellig gesprek (op veilige afstand) met een kop koffie of thee. Op de bijgevoegde
kaart zijn de dorpen met één of meerdere stops met een ster aangegeven.

Agenda 2021
voorjaar
zomer
december

-

ledenvergadering
barbeque
kerstconcert

Voor meer informatie, de locatie en
aanvangstijdstip kijk op
www.conamorebaexem.nl

Uit de PR commissie
Voor onze gastoptredens buiten Baexem en buitenactiviteiten
gaan we gebruik maken van een banner. Makkelijk om mee te
nemen en met verwijzingen naar onze website en onze facebook
pagina. Voor deze activiteiten vervangt de banner het vaandel
van Con Amore. In een latere editie van de nieuwsbrief gaan we
in op de geschiedenis en symboliek van het vaandel.

Ook de PR commissie zit niet stil. In 2019 is de
website geactualiseerd en zijn we gestart met het gebruik van
facebook. In de lente van 2021 gaan we onze website in een
nieuw jasje steken.

Nieuws en Links
Op zaterdagochtend organiseert Bert van de
Wetering al enkele maanden een samenzingen
sessie die je via de computer, tablet of telefoon
kunt volgen en waar je kunt meezingen. We
horen enthousiaste verhalen hierover.

koren, stedentrips en
koorprojecten

De eerste samen online zingen start weer

kerstconcert 2019 Druzhba waar wij als gastkoor

op 2 januari 2021. Deelname is gratis. Als je wil

hebben opgetreden. Op het eindvan de video is

kun je een donatie doen.

Con Amore te beluisteren.

Op www.zingalsvanzelf.nl/zangtrainingen kun je

Het LKCA, het landelijke Kenniscentrum voor

je elke week weer inschrijven voor de nieuwe

Cultuureducatie en Amateurkunst, doet

Samen online Zingen. Wel even elke keer ook

onderzoek naar de ontwikkelingen rond koren in

opnieuw aanmelden. Je krijgt dan de juiste

Nederland.

informatie toegestuurd. Als je niet op

www.kbzon.nl de nationale korenbond waar Con

zaterdagmorgen kunt, meld je dan wel gewoon

Amore lid van is

aan. Je kunt Samen online Zingen terugkijken en

hklimburg.nl ondersteuning voor de Limburgse

meezingen t/m de dinsdag erna.

cultuursector

Wil je deze kerst nog meezingen. schrijf je hier in
en ontvang de link. Hier vindt je ook de
bladmuziek.
Even los komen voor het zingen? Doe eens mee
met een van de video's van panda van proosdij.

Men spreekt van een intermezzo wanneer men bij een concert, bijvoorbeeld ter
ontspanning, tussen meerdere werken een relatief kort, licht werk opneemt.
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