BM Muzikaal Beleid en planning 2022
1. Voortzetten vastgesteld muzikaal repertoire beleid (streven naar 5 “klassieke” en 5 “eigentijdse” nieuwe nummers per jaar):
• How Fragile We Are (Sting),
• A Whiter Shade of Pale (Procol Harum),
• Old and Wise (Alan Parsons,),
• Nachtgesang im Walde (Schubert)
• Lacrimosa (Requiem, Mozart)
• Dir, Seele des Weltalls (Mozart);
• Gefangenenchor (uit Fidelio, Beethoven)
• Dies Irae/Veni Jesu/Pie Jesu (Requiem, Cherubini)
• Il Santo Nome Di Dio Signore (uit La Forza Del Destino, Verdi)
• Habanera (uit Carmen, Bizet)
Met de gemarkeerde liederen hebben we al een begin gemaakt tijdens de repetities 2019-2021; besloten is om dit in de periode januari – december 2022
door te zetten. Voor de overige nieuwe nummers komt een nieuwe planning, afgestemd op te plannen optredens juli - december 2022.
De realisatie tot zover is dat BM weer is begonnen met repeteren vanaf 24 januari 2022.
2. Continue verbetering zangkwaliteit via repetities en lessen muziekleer/klankvorming: d.m.v. partij lessen Hans de Wit; Muziekleer: lessen notenschrift
Chris Knook, klassikaal; herhaling van de meest basale kennis van het notenschrift en praktische aanwijzingen over de actieve partituren; gebruik van de
computer, manoeuvreren op de website en gebruik van NoteWorthy.
3. Samenwerking met ensembles/solisten/andere koren: Samenwerking met strijkorkest Archi Amici, Zoetermeers dameskoor en Invasion, baritons Marco
Bakker, Martijn Sanders, sopranen Wilma Bierens en Mirjam Wesselink de Barrientos (nog te herbevestigen op basis van de concertmogelijkheden 2022).
Tevens zullen mogelijkheden voor muzikale samenwerking in de vorm van projecten samen met andere orkesten en koren worden onderzocht.
4. Meer nummers uit het hoofd en a capella zingen: nog te besluiten hoe hier de lijn door te trekken
5. Optredens: er waren gepland totaal 11 optredens in 2020-2021; alleen ons eigen nieuwjaarsconcert 2020 en het (succesvolle) najaarsconcert dd. 30
oktober 2021 zijn daarvan gerealiseerd, wegens de Corona situatie.
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