Nieuwsbrief True Colours
oktober 2014
Hierbij de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Met dit keer een terugblik op diverse activiteiten,
zoals het Koningsconcert, Leonie’s release party, de barbecue en met als hoogtepunt onze
lustrumvoorstelling True Colours, The making of… . Wat was dat een bijzondere ervaring! En
het heeft onze vereniging ook nog veel geld opgeleverd, maar liefst € 584,70!! Met een deel
van dat bedrag willen we graag een teamactiviteit organiseren om elkaar beter te leren
kennen. Daarover verderop in deze nieuwsbrief meer. Verder vind je onder meer informatie
over onze repetitieruimte in ’t Hazzo en onze zoektocht naar een nieuwe bassist. Veel lees- en
kijkplezier!

Gezellig Koningsconcert te Aalst-Waalre op 26 april 2014
Het was een drukte van belang voordat we überhaupt gingen zingen. Er moesten namelijk
allemaal nog ballonnen opgeblazen worden en voorzien van flyers met daarop de
aankondiging van ons 5-jarig jubileumconcert... Kinderen gingen rond over de vrijmarkt bij
winkelcentrum Den Hof om de ballonnen rond te brengen en tijdens het concert op de
vrachtwagen werden de eerste kaarten al verkocht. Het was lekker weer en ook al was het
niet ons beste optreden, het publiek was heel enthousiast. Voor een aantal mensen van True
Colours was het best spannend, want zij traden voor het eerst op met ons popkoor. Na
afloop vroeg de organisator Leonie en plein public of we volgend jaar weer meedoen,
waarop ze spontaan ‘ja’ zei. Zet het dus maar alvast in je agenda ;-)
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The making of: ’True Colours: The making of…’
Afgelopen 14 juni was het zover: ons eerste lustrumconcert en wat voor één! Een prachtige
theatervoorstelling over het wel en wee van ons koor. Een uitverkocht huis, veel sponsors en
een swingende afterparty. Een feest voor iedereen en speciaal voor mij, Joost.

Wat een uitdaging zijn we met elkaar aangegaan! ’t Hazzo omtoveren tot een onherkenbaar
theater met minimale middelen. Super veel dank aan iedereen die hieraan heeft
meegebouwd. Vanaf de brainstorm tot aan de uitvoering. We mogen ongelooflijk trots zijn
op het resultaat dat door iedereen is neergezet. Leonie, die een berg nieuwe zangers en
zangeressen heeft klaargestoomd! Spontane repetities bij mensen thuis. De band: extra
repetities bij Claudia in de garage. Peter, die zomaar sectie-repetities met de dames deed op
maandagavond. Het maken van het storyboard, het script en het inlezen met Vijko.
Supergaaf! De crew: Johan en Marjan voor het helpen met het geluids- en lichtplan en het
voorbereiden van de presentaties (die 30 minuten voor aanvang klaar waren: Hulde). De
programmaboekjes zagen er ook super professioneel uit.
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En dan de laatste dagen: ineens geen bus meer en toch een bak spullen van Enkhuizen naar
Waalre. Licht, geluid, instrumentarium. Lichte paniek! Rollen tape halen (prima gebruikt
door Hans), lampen vervangen, vloerstatieven…. Oh ja, de nephaard uit mijn huis… Het hield
niet op.
Peter straalde ondertussen uit dat we alles onder controle hadden (…of hij deed goed alsof).
Henk presteerde het om 10 kaartjes te kopen en onderhands door te verkopen (we noemen
dat de zwarte markt).
En dan die vrijdagavond! Nieuwe bus tot aan de nok gevuld, veel te veel files. Maar toen ik
bij ’t Hazzo aankwam was er een man of 10 al aan het bouwen. Tonnie kwam met ijsjes. Wat
een groep!
Licht inhangen en stellen en snel de podiumdelen erin… stoelen, techniekeiland in de zaal.
Bijpodium voor de afterparty van geluid voorzien.

Hans Hermsen leek even chagrijnig maar dat lag aan de 1-0 achterstand van het Nederlands
elftal tegen Spanje dus dat knapte al snel flink op. Om half elf hebben we het pand verlaten:
er lag een goede basis.
De volgende ochtend om half negen voor een dichte deur… Bellen… bellen… wachten.
Eindelijk naar binnen. Dan begint het rammen. Allereerst het frontlicht stellen. Ik in een
liftje. Nou heb ik hoogtevrees, dus dat is nooit leuk. Maar ja, Marjan - de lichtvrouw – hield
zich bezig met de presentaties voor de beamer. Dus het moet maar. Lunch… Broodjes
geregeld door de PR-dames. Stoelen in de zaal gezet. Johan (geluid) is ondertussen bezig met
het bekabelen van het podium en de soundcheck voor de band (die om 11 uur al binnen
was) te doen.
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Nog een paar uur te gaan. Rookmachine en
geluidseffecten testen. Om 14:00 uur de doorloop
met alles erop en eraan. Daarna schminken,
verkleden, eten… Even een douche thuis en een deotje voordat we op gaan en dan: Wat een geweldige
show! Volle bak, wat een sfeer. Het hoogtepunt:
ongetwijfeld de Kiwicanon… of toch de foto’s van
Henri? Of True Colors zingen? Of de modeshow? Geen
idee. Alleen jammer dat het enige wat echt mis ging
het intro van Fragile was omdat ik dat zelf compleet
verkeerd inzette.
Daarna nog 1,5 uur heerlijk pret gemaakt tijdens de
afterparty met Johan –hét Duracell konijn op gitaar.
Daar kreeg ik wel weer heel veel energie van. Eindelijk
een Palmpje!
Toen toch nog even opruimen. Johan had immers zondag weer een klus. We rolden om 3 uur
’s-nachts ons bed in.

Maar het mooiste ging nog komen. De volgende ochtend kwamen we om de rest op te
ruimen en tot mijn stomme verbazing liepen er 14 mensen rond om op te helpen! Dat is
voor mij de beste graadmeter voor het succes van het concert en de verbinding binnen ons
koor.
Natuurlijk ben ik een heleboel mensen en dingen vergeten. Daar is geen ontkomen aan bij
zo’n megaproject, dus dan maar heel obligaat: Heel veel dank allemaal!
Samen kunnen we heel veel.
Joost (pianist en script, regie en organisatie van True Colours: The making of…)
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Release party Leonie
Op 19 juni jl. was het eindelijk zover. Een
spannende avond voor Leonie en haar band:
de presentatie van haar eerste EP in De Oude
Rechtbank in Eindhoven. True Colours was
goed vertegenwoordigd en we hebben
genoten van de muziek in de gezellige
huiselijke sfeer van dit oude pand.

Afsluiting seizoen 2013/2014 met barbecue
Op 28 juni 2014 was er weer een gezellige barbecue bij Claudia & Joost in de tuin. Joost stond weer
heerlijk te braden achter zijn mega-barbecue met dank aan de bijdrage van True Colours vorig jaar.
En natuurlijk bracht Henri onze grote fles Schrobbelèr weer mee. Ik weet niet wat Henri met die fles
doet, maar het lijkt wel alsof hij zichzelf elke keer vanzelf bijvult ;-) . Jammer van de regen, maar
dankzij de actie van Hans van Veghel met een extra tent kon iedereen toch nog redelijk droog staan…
Het was weer supergezellig en volgens mij heeft iedereen lekker gegeten. Vooral de karaoke was een
groot succes met dank aan Nicole, de oudste dochter van Joost.
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Concerten 2014/2015
Natuurlijk is iedereen benieuwd waar we het komende jaar gaan optreden. De werkgroep Muziek en
Optredens (MeO) is er druk mee bezig, echter er is nog niets toegezegd. Rond de Kerst gaan we
zeker ergens optreden, maar wat het precies wordt is nog niet duidelijk op dit moment. Wel hebben
we net afgelopen week gehoord dat het korenfestival in de Eindhovense binnenstad dit keer niet
door gaat…. Dat heeft ons ook verrast. De reden is dat er momenteel te weinig winkeliers zijn om het
financieel rond te krijgen .
Wat betreft het eind van het seizoen, in juni 2015, hebben we een aantal aanvragen gehad van
andere groepen, maar welke het wordt staat nog niet vast. Het enige dat we zeker weten is dat we
op Koningsdag 2015 weer op de vrijmarkt in Aalst-Waalre optreden. Maar MeO houdt jullie op de
hoogte, zoals je ook gewend bent van ze.

Contributie
We krijgen soms vragen over de contributie. Daarom hier nog even uitleg over wat de mogelijkheden
zijn om de contributie te betalen. Contributiebetaling is € 180,- per jaar te betalen in januari-maart of
€ 90,- per half jaar te betalen in januari en augustus. Of je kunt € 45,- per kwartaal betalen op 1
januari, 1 april, 1juli en 1 oktober. Ook is het mogelijk de contributie te betalen per maand. In dat
geval moet je wel bij je bank een automatische overboeking instellen van € 15,-, te betalen iedere
1ste van de maand.
Bert (penningmeester)

Aftreden secretaris
Chantal Jansen, onze secretaris, heeft besloten om bij onze volgende Algemene Ledenvergadering
(ALV) eind februari 2015 af te treden als secretaris. Ze heeft er dan 3 jaar op zitten en we zijn haar
erg dankbaar voor al het goede werk wat ze heeft verzet en de fijne samenwerking! Maar dat
betekent wel dat we op zoek zijn naar een nieuwe secretaris. Je belangrijkste taken zijn het
bijhouden en beantwoorden van de e-mails en het notuleren tijdens vergaderingen. Verder hebben
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we bij True Colours het uitgangspunt dat ieder doet waar hij of zij goed in is en wat hij/zij leuk vindt,
ook binnen het bestuur.
Vaak merken we dat mensen denken dat ze bestuurswerk niet kunnen of dat het heel veel werk is.
Wanneer ze een avond komen kijken bij een bestuursvergadering merken ze vaak dat het allemaal
wel meevalt en dat het ook leuk is. Als je interesse hebt of twijfelt, laat het ons weten. Kom naar de
eerstvolgende vergadering op 13 november om 20.00 uur bij ondergetekende (Claudia) thuis of
spreek één van de bestuursleden aan (Ad, Anita, Chantal, Bert of Claudia).

‘t Hazzo
Dit voorjaar heeft de gemeente Waalre besloten dat er een nieuw gemeentehuis gebouwd gaat
worden, ter vervanging van het in juli 2012 door brand verwoeste pand aan de Julianalaan. Het
nieuwe gemeentehuis wordt gecombineerd met een multifunctioneel centrum (MFC) en gaat komen
op de plaats waar nu 't Hazzo staat. Daarvoor gaat 't Hazzo gesloopt worden, alleen de sporthal blijft
intact. Het ziet er naar uit dat de bouw gaat plaatsvinden van medio 2015 tot medio 2016.
Omdat dit gevolgen gaat hebben voor alle gebruikers van 't Hazzo heeft de gemeente contact
gezocht met de gebruikers en dus ook met ons. Aanvankelijk met het doel de verenigingen te
informeren over de besluitvorming en de planning van het geheel. Van het beschikbare budget van
ruim € 8 miljoen is minder dan 10% bestemd voor het MFC, de rest is bestemd voor het
gemeentehuis. Daarmee werd een streep gezet door een theaterzaal zoals we die nu kennen en
gebruiken.

Na de vele bezwaren van de verenigingen is men nu begonnen met het inventariseren van de
wensen en eisen van de verenigingen. In individuele gesprekken hebben alle verenigingen hun
wensen kunnen toelichten. Voor True Colours hebben Claudia (vicevoorzitter) en ondergetekende
(Ad, voorzitter) die uitnodiging aangenomen. We hebben uitgelegd wat voor koor TC is en dat we
een goede repetitieruimte nodig hebben en incidenteel een podium om op te treden. Vanwege het
volume dat 30 stemmen en een band produceren is een zaaltje in een buurthuis niet voldoende. Het
was een positief gesprek waarin de gemeente aangaf ons te willen helpen om, zowel tijdens de
verbouwing als daarna, over een goede accommodatie te beschikken. Mocht de tijdelijke locatie
duurder zijn dan 't Hazzo dan is financiële steun zelfs mogelijk.
Uiteraard is het bestuur intussen bezig om alternatieve locaties te zoeken, die aan onze eisen
voldoen en op maandagavond beschikbaar zijn. Mocht je een tip hebben, spreek er dan een
bestuurslid op aan (Ad, Bert, Claudia, Chantal of Anita). Natuurlijk houden we jullie op de hoogte.
Ad (voorzitter)
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Martin neemt afscheid
Martin Haasakker, onze bassist, heeft aangegeven True Colours
te willen verlaten. Hij heeft jarenlang met heel veel plezier (ja,
zelfs vanaf de eerste repetitie!) meegespeeld in de band. Maar
het is niet meer te combineren met zijn vriendin in Utrecht en
de rest van zijn drukke (sociale) leven. Hij heeft aangegeven dat
hij ons nog wel ‘uit de brand’ wil helpen bij concerten, maar niet
meer naar de repetities kan komen. Je begrijpt dat we liever een
bassist willen die er helemaal voor kan gaan en die er wel
wekelijks bij kan en wil zijn, net als de rest van de bandleden.
Daarom hebben we besloten op zoek te gaan naar een nieuwe
bassist. Eentje die net zo kan swingen als Martin…
We hebben inmiddels al diverse bassisten gevraagd en het lijkt
erop dat we iemand hebben gevonden wanneer ik dit schrijf.
Binnenkort dus meer .
En we laten Martin niet zo maar stilletjes weggaan hoor. Maar ja we wisten natuurlijk niet hoe lang
het vinden van een nieuwe bassist zou duren en of dat voor of na ons volgende concert zou zijn… Dus
wat ons betreft: wordt vervolgd.
Ook het beheer van onze website is in het kader van Martin’s afscheid overgedragen. Voortaan zal
Ad onze webmaster zijn.

Teamactiviteit
Het lijkt ons leuk om iets te organiseren om samen iets gezelligs te doen (buiten het zingen om) en
elkaar beter te leren kennen. Spreekt je dit aan en wil je graag meehelpen organiseren of lijkt het je
leuk om eens te brainstormen met een paar mensen wat we zoal zouden kunnen doen (en er is een
potje!), laat het dan weten aan één van de bestuursleden.

Tot slot
Dit was het weer. Een lange nieuwsbrief, maar er is ook weer veel gebeurd en we hebben veel mooie
momenten beleefd met elkaar. Daarvoor hoef je alleen maar de foto’s te bekijken…
Tot de volgende nieuwsbrief die deze winter zal verschijnen.
Claudia (vicevoorzitter en werkgroep PR & Sponsoring)
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