
7e nieuwsbrief  

 Let op uitnodiging voor vrienden dag:  

in deze nieuwsbrief. 

Bekijk ook even de laatste pagina  

 

 

Verslag van een repetitiedag, en een nieuwsflits door: 
Nick Zwart  

 
 
Zaterdag 8 april. 
Ik had me dit keer extra goed voorbereid op de repetitie, want vanaf deze 

repetitie ben ik officieel aan de artistieke leiding van dit prachtige project 

toegevoegd. En nog voordat de repetitie begon vroeg Annemarie of ik een 

stukje voor de nieuwsbrief wilde schijven, om deze verandering toe te 

lichten en me ook gelijk voor te stellen. Nou dan begin ik maar bij het begin. 

Vanaf mijn prille jeugd ben ik al met muziek bezig, ik kroop als kleuter al 

achter het traporgel van onze buren dus ik was heel blij dat ik van mijn 

ouders op pianoles mocht toen ik zes was. Al snel zat ik in onze kerk in 

Sloten (bij Amsterdam) achter het grote orgel om op zaterdagavond de samenzang te begeleiden en van 

het een komt het ander. Ineens ben je een jongerenkoor aan het begeleiden en sta je er als repetitor of 

dirigent voor. En ik vond ook nog muzikaal werk: bij muziekwinkels, importeurs, als technicus in 

geluidsstudio’s en redacteur van diverse muziekvakbladen. Ik heb in de afgelopen 40 jaar heel veel met 

koren gewerkt, van gospelkoor naar musical- en theatergezelschappen. En juist door het werken met 

kerkkoren ben ik in de jaren ‘90 in Amsterdam theologie gaan studeren, maar dat terzijde. Voor die koren 

en groepen heb ik heel vaak eigen arrangementen moeten schrijven want soms bleek dat een bestaand 

arrangement net niet bij het koor paste, dus dan maar zelf aan de slag, in mijn eigen studio, achter mijn 

computer. Ik kan wel zeggen dat ik een mens van de praktijk ben, ik heb er al heel wat muzikale vlieguren 

op zitten. 

Met de eerste echte uitvoering van de Maria Passie in het vooruitzicht (1 juli) vind ik het heel erg leuk om 

bij de komende repetities en de uitvoeringen als extra mankracht ingezet te worden. De afgelopen 
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Waarom daarom 
• • • 

Deze nieuwsbrief zal met 

enige (on)regelmaat 

verschijnen. Doel is om snel, 

iedereen die Maria, en de 

Mariapassie een warm hart 

toedraagt, op de hoogte te 

brengen van de nieuwe 

ontwikkelingen m.b.t. de 

Mariapassie. In deze uitgave 

zal een verslag zijn 

opgenomen van een repetitie 

door een koorlid repetitor en 

belangrijk nieuws ivm 

voorverkoop kaarten en de 

vrienden dag  

 



repetities dat Roel er niet was, hebben Margje en ik er al samen aan gewerkt om de koornummers met de 

groep verder te verfijnen en heeft Margje zich uitgebreid met de solisten beziggehouden. Afgelopen 

zaterdag hebben we voor het eerst alle koornummers achter elkaar doorgenomen en daar de zwakke 

momenten uitgevist, want daar moeten we de komende weken nog aan gaan werken. En ik moet zeggen 

dat de meeste nummers er al echt goed in zitten. Het moeilijkste nummer is toch wel ‘Mary Did You 

Know’, waar de drie partijen op een ingewikkelde maar zeer fraaie manier om elkaar heen zingen. Daar 

gaan we nog extra aandacht aan schenken. Margje en ik gaan in de komende week in de studio nog wat 

oefenbanden inzingen met de orkestband erachter, zodat iedereen dit nummer ook thuis nog extra kan 

oefenen. 

Nog maar drie repetities, de regie moet nog gezet worden, er moet nog aan de nummers geschaafd 

worden, er komt nog professioneel geluid bij, het gaat mooi worden. Op 1 juli zullen we er in Enschede 

helemaal klaar voor zijn. Dat weet ik zeker. 

Allemaal tot de volgende repetitiedag / vrienden dag op 22 April. 

    
   Nick Zwart  

 
De  volgende repetitie is op zaterdag     22 april   in 
De Dijnselburg: adres Amersfoortseweg 10 3705 GJ Zeist 
AANVANG 11.00 UUR  VANAF 12 UUR KOMEN ER  GASTEN. 

 

 

 

 

                        Omarm me                                                Unwritten 

Open je ogen       Eén wereld                 Miracles 

   I won ’t give up                                                            Mary did you know 

Ken je mij.                 Calm under the waves 

15 april   Start voorverkoop kaarten voor Enschede 

€ 10,-   

Kaarten aan de zaal €  12.50 



 

 

 

 

 

 

Beste vrienden van de Mariapassie, 
 
Hierbij nodigen wij jullie uit voor de vrienden dag van de 
Mariapassie op zaterdag 22 april 2017 van 12.00 - 16.00 uur  

in de Dijnselburg,  
Amersfoortseweg 10, 3705 GJ Zeist. 

 
Tijdens deze gezellige uurtjes zal het koor enige delen uit het repertoire van de 
Mariapassie ten gehore brengen. Voorts is er gelegenheid om onder het genot 
van een drankje en enkele kleine hapjes met elkaar te praten over ons 
enthousiasme voor deze musical. 

 
Uiteraard hopen wij op een grote opkomst. Wilt 
u, als u komt, zich vóór woensdag 19 april 
opgeven bij Annemarie   
       avanleen@live.nl  of    0640197933 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 

Het projectteam van de Mariapassie  
en het bestuur van de Stichting Aquero 

 

 

  

De Maria Passie 

mailto:avanleen@live.nl


Om uit te printen en aan vrienden en kennissen te delen. 

 

       Vrienden van de Mariapassie  

             Wilt u ook vrienden worden van de Mariapassie    ?????????? 

Dat kan 

Wat kost het om vriend te worden? 

Het is eigenlijk gek om te zeggen wat kost het om vriend te worden, want goede vriendschap is 

onbetaalbaar. Maar voor minimaal € 50,-  bent u al verzekerd van een lidmaatschap. En met deze bijdrage 

steunt u ons. En daarmee ook potentiële Lourdesgangers. 

Wat krijgt u allemaal als Vriend van De Maria Passie? 

Voor min. € 50,- krijgt u uiteraard onze eeuwige dank. Maar ook: 

• 2 toegangskaarten voor de Mariapassie, in een plaats naar keuze; 

• Tijdens die voorstelling mag u meezingen met een aantal liedjes (repeteren kan op de dag van de 

voorstelling); 

• 2 koppen koffie op de dag van de voorstelling die u bezoekt; 

• 1 programmaboekje; 

• Uitnodiging voor de speciale Vrienden dag met een kijkje achter de schermen; 22-04-2017 

• Regelmatige updates via de site of nieuwsbrief. 

 

Hoe kunt u zich aanmelden als vriend? 

Stuur even een mailtje naar de Webmaster ejm.elferink@gmail.com en u krijgt de aanmeldingsformulieren 

via mail toegestuurd of klik hier.  

U kunt ook uw bijdrage storten op: 

Bankrekening nummer NL63 INGB 0008 3288 58  

 t.n.v. de stichting Aquero Mw. J. van Tunen. 

NL63 INGB 0008 3288 58 in Wijk aan Zee  

 

Op de website staan vele nieuwe wetenswaardigheden. 
O.a. data van uitvoeringen. Zelfs de eerste data van 2019 staan er al vermeld. Kijk op 
http://www.demariapassie.nl  
 
Mocht u nog een plaats weten in de provincie die nog niet genoemd is op de site, waar we zouden kunnen 
optreden…….neem dan even contact op met Annemarie. Haar telefoonnummer is 0640197933. 
 

  

mailto:ejm.elferink@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAU1oITnZGpTgJa7pkpkGJVMbmNVc4Ay0HWfAhZh_-uIVvig/viewform?c=0&w=1
http://www.demariapassie.nl/


 


