Hoi lieve koorluitjes,
Het Passie en Paasconcert met het Slikkerveers mannenkoor ♪ woensdag 17 april
a.s. in de Singelkerk te Ridderkerk (centrum) begint om 19.30 uur.
Koorleden graag om uiterlijk 19.15 uur aanwezig zijn (deze keer nog
in ‘winteroutfit’: zwarte rok of broek onder het gilet).
Woensdag 24 april is er een gezamenlijke koorrepetitie vanaf 19.00 uur bij mij
thuis op de boerderij (Lagendijk 88). De bedoeling is dat kinderen/tieners/ladies
gezamenlijk beginnen om 19.00 uur.
De repetitie is voor het kinderkoor tot 19.45 uur en voor de tieners/ladies tot
20.30 uur (en wie het gezellig vindt mag ook wat langer blijven

).

♪ Zaterdag 27 april (Koningsdag) is het de bedoeling dat we om 9.00 uur met z’n
allen vanaf Lagendijk 88 naar het Koningsplein gaan lopen in een feestelijke
optocht.
De aubade begint om 9.30 uur en duurt tot ongeveer 10.00 uur.
Daarna lopen we weer met z’n allen terug naar de Lagendijk waar jullie een
traktatie krijgen.
Mocht het die dag regenen (we hopen natuurlijk van niet), dan gaat de aubade tóch
door.
Er is meestal een ‘overkapping’ en bij heel slecht weer wordt de aubade in het
gemeentehuis gehouden, maar neem voor de zekerheid dan ook een ‘pluutje’ mee.
Je hoeft géén koorkleding aan.
Neem, net als andere jaren (of het nu regent of niet) een zonnig gezichtje mee én
iets (of veel) van ‘oranje’.
Toeters, vlaggetjes, hoedjes, enz. enz. staan ook altijd heel feestelijk: graag
zoveel mogelijk meenemen!
In de maand mei staat nog één medewerking op het programma: op ♪ zaterdag 18
mei een zangavond in Zwijndrecht t.b.v. stichting “De Woestijnroos” (centrum
voor dagopvang van verstandelijk gehandicapte kinderen in Egypte). Meer
informatie over deze zangavond krijgen jullie in het volgende koorbericht.

Er zijn in mei en juni altijd veel (school)‘activiteiten’ zoals schoolreisjes, musicals,
examens en feestjes, er is avondvierdaagse en ook zijn er feest- en
vakantiedagen.
Vanwege dit alles (én omdat er dan nog maar één koormedewerking op het
programma staat) is er nog maar één koorrepetitie gepland en wel opwoensdag 15
mei.
Voor de zekerheid alles nog ff op een rijtje:



woensdag 17 april: Paasconcert in de Singelkerk
woensdag 24 april: koorrepetitie op de boerderij



zaterdag 27 april: aubade
woensdag 15 mei: laatste repetitie van dit seizoen



zaterdag 18 mei: zangavond t.b.v. “ De Woestijnroos”



Doei liefies,
tot woensdag,
Jennifer

