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Beste koorleden, 

 

Het bestuur is erg verheugd dat de beide concerten die reeds lang geleden werden gepland, 

nu door kunnen gaan. 

Uit jullie trouwe bezoeken aan de repetities blijkt hoezeer we het gezamenlijk repeteren 

hebben gemist. Wij doen er samen alles aan om goed voorbereid aan beide concerten te 

beginnen. 

In deze ledeninfo de belangrijkste zaken op een rijtje, terwijl t.z.t. een concertagenda zal 

verschijnen. 

Lees deze informatie met aandacht!!!! 

 

 

MISSA CORONA 

Spannend voor Ilia omdat het de Wereldpremière is van zijn eigen gecomponeerde Missa 

Corona!! We zullen na het uitvoeren van de Mis, in beide kerken uitgebreid hierbij stilstaan 

en Ilia hiermee feliciteren. Geweldig dat wij in diverse kranten en zelfs op TV Gelderland 

aandacht hiervoor hebben gekregen. 

Om blijk te geven van onze waardering: zullen wij de Missa Corona uitvoeren in zijn 

originele vorm: de paarse omslag!! (dus niet in een zwarte map) 

 

Belangrijke data 

Zaterdag 6 november  Oefenzaterdag 09.00 – 12.30 uur Grote Kerk Epe 

Dinsdag 23 november Generale Repetitie 19.00 – 22.00 uur Grote kerk Elburg  

Vrijdag 26 november  CONCERT GROTE KERK ELBURG AANVANG 20.00 UUR 

Zaterdag 27 november CONCERT GROTE KERK IN EPE AANVANG 20.00 UUR 

 

Coronaregels bij concerten in de Grote Kerk Elburg en Epe 

Het is in beide kerken verplicht om voorafgaand aan de concerten alle bezoekers, koorleden 

en medewerkers te checken op een CTB (Corona ToegangsBewijs). 

Ieder koorlid dient als hij/zij mee wil zingen tijdens de concerten, in het bezit te zijn van een 
geldig Corona toegangsbewijs. Een coronabewijs is een negatieve testuitslag van minder dan 
24 uur voor de activiteit óf een vaccinatiebewijs óf een bewijs dat u bent hersteld van 
corona. Een herstelbewijs is een bewijs dat u ooit positief getest bent op aanwezigheid van 
het coronavirus. U krijgt alleen een herstelbewijs als uw positieve coronatest tenminste 11 
dagen geleden en niet langer dan 180 dagen geleden was. 

 

 

 



Oefenzaterdag: 6 november Grote Kerk Epe 

8.45 uur Aanwezig 

9.00 uur  Eerste repetitie 

10.30 uur  Pauze, koffie en thee (€ 1,50) aankruisen op de lijst van Kees 

11.00 uur  Tweede repetitie 

12.30 uur  Einde repetitie 

Maken van een groepsfoto 

Afsluiting met voor alle koorleden een kop soep (broodje zelf meenemen) 

 

Kooropstelling 

Tijdens de oefenzaterdag (Epe 6 november) en de generale repetitie (Elburg 23 november) is 

een (CTB) toegangsbewijs niet nodig. 

De opstelling bestaat uit 3 rijen van 17 personen, stoelen redelijk dicht bij elkaar. 

De achterste rij bestaat uit de mannen. 

Jullie ontvangen de kooropstelling begin november, zodat wij op dinsdag 2 november 

‘(t Harde) en zaterdag 6 november (Epe) in kooropstelling kunnen repeteren. 

 

Muziek in juiste volgorde in zwarte map 

Zorg dat je de muziek in de juiste volgorde in een zwarte map hebt. Behalve de Missa 

Corona, deze wordt in zijn eigen omslag gebruikt: zie boven. 

Volgorde: 

1. Geistliches Lied 

2. Missa Corona 

Pauze 

3 Rode boekje met 6 carols 

4 Bethlehem: alleen de volgende delen: 

• Glory to God   p. 12-15 

• Only a little village  p. 20-23 

• Rest we secure from danger p. 27-35 

• Sleep, little Son(sopraansolo) p. 66-69 

• Here we offer   p. 74 

 

Kleding 
Heren: zwart pak, wit overhemd, zwarte vlinderstrik en (uiteraard) zwarte sokken/schoenen. 
Dames: enkellang zwart, inclusief zwarte panty’s. 
Lange mouwen, geen opzichtige sieraden, geen sjaals in andere kleuren dan zwart.  
 
Kaartverkoop, posters en flyers 

De posters, flyers en toegangskaarten zullen z.s.m. worden uitgedeeld. De kaarten voor een 

concert kosten € 20,00, zowel voor Elburg als voor Epe. 

 

Wij hopen dat velen, ondanks de CTB, de weg naar de concerten zullen vinden. Doe je best 

om zoveel mogelijk kaarten te verkopen. 

 

Bestuur Gelders Oratoriumkoor 

 



 


