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Intermezzo, de nieuwsbrief van Con Amore in je mailbox
In Intermezzo vind je een terugblik op de concerten, nieuws uit het bestuur, de commissies en de
voortgang van Con Amore 2025. Verder tref je de agenda aan en willen we leuke en interessante weetjes
over ons repertoire en links naar sites en evenementen opnemen.
Abonneren op de nieuwsbrief? klik hier

Het bestuur van Con Amore wenst alle leden,
vrienden, relaties en hun naasten:
Sfeervolle Kerstdagen en een mooi muzikaal 2020!
Als Con Amore kunnen we terugkijken naar een jaar vol muzikale activiteiten. 75 Jaar bevrijding
was een thema dat met het daarop afgestemd repertoire een paar mooie concerten heeft
opgeleverd. Ook onze koordag in het oorlogsmuseum paste hier prachtig bij. Intussen wordt hard
toegewerkt naar een bloeiend en vitaal koor, zoals vastgelegd in het beleidsplan Con Amore 2025.
De vele optredens en de zangworkshop verhogen onze zichtbaarheid. Ook op het gebied van onze
communicatie (website, nieuwsbrief, banner en flyers) worden de eerste stappen gezet. Het
bestuur en de muziekcommissie zullen de koorscholing voor de komende jaren samen aanpakken.
Ons eerste overleg met een adviseur van het Huis van de Kunsten geeft de nodige stof tot
nadenken voor het bestuur.
Voor meer Uit het bestuur klik hier

Tijdens de koordag op zondag 27
oktober bezochten we ondermeer het
oorlogsmuseum. Tijdens ons bezoek hebben
wij een miniconcertje uitgevoerd. De
bezoekers verwachtten dat niet en bleven dan
een beetje verrast toch even luisteren.

Te gast bij ...
Wij vertrokken zondagmiddag 6 oktober per

Op 25 augustus waren wij te gast bij de

touringcar in de stromende regen naar (hoe

afscheidsreceptie van burgemeester Verhoeven.

toepasselijk) de Regenboogkerk in Nuenen om

De scheidend burgemeester is vaste bezoeker

deel te nemen aan het herfstconcert Coloriet in

van onze concerten en wij wisten wat hij graag

samenwerking met het Nuenens Mannenkoor,

zou willen horen. Wij hebben deze

georganiseerd door zanggroep Otherwise uit

muziekstukken uit verschillende delen van de

Eindhoven.

wereld met veel plezier uitgevoerd en het was fijn

De kerk was tot de laatste stoel bezet. Ons

om te zien dat de inmiddels ex-burgemeester en

optreden was heel geslaagd. Het slotnummer

zijn echtgenote zichtbaar genoten.

werd door de drie koren gezamenlijk uitgevoerd,

Meer foto's kun je op de website vinden.

waarbij ons koor vanaf het balkon de muzikale
klanken naar de overkant en naar beneden
mocht strooien.

Uit de muziekcommissie
De muziekcommissieleden zijn Liesbeth, Annemieke, Janny,
Marieke, Veronika 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
december gaan we nieuw repertoire uitzoeken voor het
aankomende Lenteconcert op 19 april 2020, ditmaal omgedoopt
tot High Tea matinee.

Cultureel verzet
Zondag 1 september hebben wij medewerking

Bigband Xpero heeft ons begeleid bij het

verleend aan een openluchtprogramma over de

nummer ‘l Homme Armé. Het was apart om in de

herdenking van het cultureel verzet tijdens de

openlucht midden in een bos te zingen, zeker

Tweede wereldoorlog op Buitencentrum de Spar

toen de zon ging schijnen. Die moest wel

in Haelen. Een middag vol muziek, dans,

doorbreken bij dit muzikale geweld.

columns en verhalen. Naast onze eigen

Meer foto's kun je op de website vinden.

nummers hebben wij ook samen met de
Leudalzangers gezongen.

Herdenkingsdienst 75 jaar bevrijding
Op 17 november werd er een herdenkingsdienst gehouden in de H. Nicolaaskerk in Heythuysen. Dit was
ons laatste optreden rond het thema 75 jaar bevrijding Leudal. De dienst was opgebouwd rond vier
blokken met een apart thema. Elk blokje werd door ons koor afgesloten. Het was een mooie
indrukwekkende viering.

Con Amore zoekt nieuwe zangers
Op dinsdagavonden om 20:00 uur 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.

Het kerstconcert op 15 december 2019 in de kapel
Het kerstconcert van Con Amore vond dit jaar plaats in de kapel van het voormalige Klooster Mariabosch.
De kapel is volledig gerenoveerd en maakt nu onderdeel uit van het Samen Zorg Huis Leudal. Er was veel
belangstelling en achterin werden staanplaatsen gecreëerd. De binnenkomst van het koor werd
voorafgegaan door twee lieve engeltjes, die een gedichtje voordroegen. Het repertoire was gevarieerd en
werd afgewisseld met heel mooi harpspel door Pauline Nieuwenhuijs. Het publiek was heel enthousiast
en doneerde na afloop gul voor het Samen Zorgen Huis Leudal in de daarvoor bestemde mandjes. De
dirigente, harpiste en pianist werden beloond met een mooi kerstboeket. Na afloop kregen de bezoekers
koffie en thee met iets lekkers aangeboden. Het was een heel mooi concert, goed verzorgd door de
kerstcommissie. Meer foto's kun je op de website vinden.

Concert bij Druzhba
Woensdagavond 18 december reden wij met de bus naar Stiphout, waar
wij waren uitgenodigd door het koor Druzhba uit Helmond om als gastkoor
hun kerstconcert op te luisteren in de Sint Trudokerk. Druzhba is een koor
dat voornamelijk Oekraïense liederen zingt en staat onder leiding van Inna
Ogarok. Zij begonnen met het concert en daarna zongen wij. Vervolgens
zongen wij gezamenlijk drie liederen. Het klonk prachtig in de kerk en er
was veel publiek. We kregen een staande ovatie en de twee dirigenten,
Veronika en Inna vielen elkaar in de armen. Na afloop kregen wij nog een
drankje en hapje aangeboden in het nabijgelegen café De Smed. Op de
terugweg werd nog vrolijk gezongen en ook dit evenement was weer heel
geslaagd. Meer foto's kun je op de website vinden.

Agenda t/m april 2020
Voor meer informatie, de locatie en
aanvangstijdstip zie de agenda op
www.conamorebaexem.nl

Za. 28 dec. Sylvesterconcert
Zo. 5 jan. Driekoningenmis Leveroy
Zo. 19 apr. High Tea Matinee

Uit de PR commissie
De PR commissie raakt in vorm. De website is geactualiseerd en
we zijn gestart met gesprekken met de webbouwer om de site te
moderniseren. Naast de Intermezzo, de nieuwsbrief voor leden en
belangstellenden, verzorgt de PR commissie ook de
nieuwsberichten op de facebook pagina van het
koor. Beginnende met het kerstconcert ondersteunt de PR
commissie ook de werkgroepen met het maken van posters,
leaflets en programmaboekjes voor de concerten en andere
activiteiten.

Nieuws en Links
Con Amore heeft als lid van de Quizmasters meegewerkt aan de
eerste DorpsQuizBaexem onder de vlag van Hart van Baexem.
19 verenigingen hebben samengewerkt om de vragen samen te
stellen. 15 Teams hebben de meer dan 100 vragen beantwoord
en op 9 locaties activiteiten bezocht. De zangworkshop van Con
Amore werd druk bezocht.

koren, stedentrips en koorprojecten
www.icproductions.nl voor reizen en projecten
www.mpduo.nl zing met Hans Veldhuizen
www.jetsebremer.nl voor arrangementen en koorprojecten
www.kbzon.nl de nationale korenbond waar Con Amore lid van is
hklimburg.nl ondersteuning voor de Limburgse cultuursector
koorzoeker.nl informatie over koren en de concertagenda

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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