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De laatste paar maanden hebben we nogal eens in een ander lokaal gerepeteerd
of op een ander tijdstip. Wat fijn dat iedereen hierin mee veert,
zodat we, ondanks de vervelende periode waar we nu in leven,
toch zoveel mogelijk met elkaar muziek kunnen maken.

Concert
Het concert van vrijdag 30 oktober in Leilinde gaat niet door.

Uitslag enquête
Hier is een samenvatting van de uitslag van de enquête. De uitgebreide versie is
uitgedeeld.
Uitslag in-/uit- de map/geen mening:
10 stukken zijn uit de map gestemd. Deze gaan binnenkort uit de map. Een
inleverdatum volgt nog.
Concerto for Oboe and Band:
Benson maakt voor de laatste twee stukjes een partij voor de ontbrekende
instrumenten.
Welke stukken uit het archief zie je graag terug in het repertoire:
Uit de volgende door de leden opgegeven stukken is een selectie gemaakt.
Benson gaat bekijken of deze geschikt zijn voor onze huidige bezetting.

St. Florian Choral: voor een volgend kerstconcert
The Beauty and the Beast
It don’t mean a thing
Hit the road Jack
Pirates of the Carribean
Andere stukken uit het archief gekozen door muziekcommissie en/of
Benson:
Andrew Lloyd Webber Portrait
Jupiter Hymne: Benson maakt een aangepast arrangement
Archief KHH:
Abba Gold
Overige nieuwe stukken:
Pavane – Ravel: nieuw solostuk voor Anneke. Benson
maakt een arrangement.
Welk genre muziek zie je graag in het repertoire:
Het vaakst is genoemd film en licht klassiek, daarnaast musical en pop,
gevarieerd en blues en jazzy muziek.
De muziekcommissie is bezig met een meezinger voor optredens in een woonzorgcentrum - Het Dorp van Wim Sonneveld of een andere meezinger.
Mars: Jan Klaassen Trompetter van Rob de Nijs of een andere.
Welke muziekstukken zie je graag in het repertoire:
Gekozen is voor Dance of the Blessed Spirit: Benson maakt een passend
arrangement.
Andere ideeën naast die van Paula ‘een avondje uit met KNK’ (met o.a.
muziek uit films en musicals):
We houden het op dit moment bij het voorstel van Paula.
We gaan zeker een keer wat doen met het popkoor van Benson.

Verjaardag
Wim
Anneke
Benson

6 november
16 november
29 november

De kans dat deze concerten nog door gaan is niet zo heel groot, maar zolang ze
niet worden afgezegd blijven ze nog even staan.

Concerten en activiteiten
Zaterdag 12 december
Zaterdag 12 december

10.45
15.00
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