Nieuwsbrief True Colours
juni 2015
Zo bijna aan het einde van het seizoen hebben we weer van alles met jullie te delen. Mooie
optredens die achter ons liggen, nieuws over ’t Hazzo en onze nieuwe website en optredens
en andere activiteiten die in het nieuwe seizoen op stapel staan. Lees zelf maar…

Kerstconcert 2014 met een staartje
Op 14 december verzorgden wij een kerstoptreden bij Lunetzorg in Duizel. In onze
kerstkleding, zwart en rood met kerstversiering, maakten we onze opwachting in een vrij
lege zaal. Na de wisseling van de wacht bij de verpleging stroomde de zaal vol. Het optreden
was goed, de samenklank was mooi. We zongen een aantal kerstnummers en andere songs.
Onze ladyspeaker Claudia praatte het geheel aan elkaar. De dank bij onze toehoorders was
groot en dit lieten zij op hun eigen manier merken. Op verzoek zongen we nog ‘lang zal ze
leven’ voor een jarige bewoner. Na afloop was er consternatie: de bus van Joost zat vast in
het gras. Dit euvel werd door een aantal sterke koorleden verholpen. Daarna was er nog de
kerstborrel bij Antoinette.
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Koningsconcert 2015
Op 27 april van dit jaar mochten wij alweer voor het tweede jaar op rij een optreden
verzorgen op Den Hof tijdens Koningsdag. Vanwege andere verplichtingen was Leonie
verhinderd en zongen we ditmaal onder leiding van Martien, onze vorige dirigent, de sterren
van de hemel. De weergoden waren ons, ook dit keer, gunstig gezind. We kunnen weer
terugkijken op een geslaagde muzikale en gezellige dag.

Optreden Aalster Braderie op 21 juni jl.
Op 21 juni 2015 ging de Aalster Braderie bij ’t Hazzo van start met een optreden van ons
popkoor. Toen we aankwamen regende het pijpenstelen en tot overmaat van ramp bleek bij
het opbouwen de overkapping te lekken. Maar gelukkig hield het op met regenen toen we
begonnen met zingen. Zelfs toen we het nummer “Set fire to the rain” van Adèle zongen en
“When the rain is blowing in your face” uit een ander nummer van haar (To make you feel
my love). Dat klinkt toch wel als de weergoden verzoeken…
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Barbecue op 27 juni a.s. bij Claudia en Joost
Ter ere van de verjaardag van Joost en als afsluiting van het seizoen zullen we net als vorig
jaar weer een gezellige barbecue hebben met de leden en partners van True Colours. Dit zal
plaatsvinden op zaterdag 27 juni vanaf 16 uur en doorgaan tot in de late uurtjes. Het is
wederom bij Claudia (en Joost) thuis. En we hebben nog steeds onze fles kruidenbitter die
we jaren geleden gewonnen hebben bij het Korenfestival in Waalre!

Zomerstop
De zomervakantie staat alweer bijna voor de deur. Onze laatste
repetitie van dit seizoen zal zijn op maandag 13 juli. Op maandag 31
augustus beginnen we weer. We wensen iedereen alvast een
heerlijke zomer en als je weggaat (of thuis blijft) een fijne vakantie!
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Verbouwing ’t Hazzo: gevaar (voorlopig) geweken
De plannen voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Waalre hebben onlangs een
verrassende wending genomen. Maandenlang werd er aangestuurd op nieuwbouw op de
locatie van 't Hazzo. Daar zou dan een combinatie van gemeentehuis en multifunctioneel
centrum moeten komen. Op de sporthal na zou 't Hazzo hiervoor gesloopt moeten worden.
Dat stelde ons voor twee problemen: waar moeten we heen tijdens de verbouwing, en komt
er straks wel een geschikte ruimte voor onze repetities en concerten? In het overleg met de
projectgroep van de gemeente werden wel pogingen gedaan om ons op beide punten gerust
te stellen, maar enige zorg bleef.
Onder druk van de vele Hazzo gebruikers en de Waalrese bevolking heeft de plaatselijke
politiek nu toch ingezien dat dit plan niet goed doordacht is. Men besloot het gemeentehuis
te gaan herbouwen op de oude locatie aan de Julianalaan. Daarmee is voorlopig ook het
voortbestaan van 't Hazzo uit de gevarenzone gehaald. Na de vakantie zijn we dus weer
gewoon welkom in 't Hazzo op de maandagavond.

Rabobank Clubkas Campagne
Sinds vorig jaar is de sponsoring van de Rabobank niet meer in de vorm van de jaarlijkse
fietstocht, maar als Rabobank Clubkas Campagne. Alle verenigingen in De Kempen kunnen
zich hiervoor aanmelden en uiteraard heeft Popkoor True Colours dit ook gedaan. In de
periode van 16 t/m 30 april konden de leden van de Rabobank 5 stemmen verdelen over alle
verenigingen en dat heeft ons in totaal 57 stemmen opgeleverd, goed voor een
sponsorbedrag van €151,62.
Iedereen die op ons gestemd heeft, of anderen heeft opgeroepen dit te doen: hartelijk dank!
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Nieuwe website: www.popkoortruecolours.nl

Popkoor True Colours | Een popkoor met
eigen band uit A...
True Colours is een enthousiast popkoor uit Waalre.
Onder begeleiding van Leonie Tielemans en onze eigen
band zingen wij popklassiekers en wereldhits van nu.
View on www.popkoortruecolo...

Preview by Yahoo

Sinds begin mei is onze nieuwe website www.popkoortruecolours.nl in de lucht. Met het
vertrek van Martin heeft Ad het beheer van de site overgenomen. Dit was aanleiding om de
opzet van de site grondig aan te pakken en over te gaan naar WordPress als content
management systeem. Dat maakt het beheren van de inhoud van de website een stuk
gebruikersvriendelijker. Zodanig dat de werkgroep PR nu zelfstandig teksten en foto's op de
site kan zetten of aanpassen, zonder tussenkomst van de websitebeheerder. Voor de
werkgroep PR, bestaande uit Claudia, Anita, Ingrid en Marieke, was dit een lang gekoesterde
wens.
Het oorspronkelijke plan was om de nieuwe site op Koningsdag live te laten gaan.
Technische problemen bij de provider gooiden roet in het eten. De website is daardoor zelfs
een week helemaal onbereikbaar geweest. Gelukkig zijn de problemen nu opgelost en
beschikken we over een mooie en actuele website.

Teambuilding op 14 november 2015
Sinds de open repetitie vorig voorjaar is True Colours flink gegroeid. De nieuwe leden zijn
direct voor de leeuwen geworpen met het optreden op Koningsdag en natuurlijk met ons
Lustrumconcert. Nu vinden we het de hoogste tijd om weer eens iets aan teambuilding te
doen. Op zaterdag 14 november gaat dit gebeuren. Jolanda W, Hans en Ad hebben onlangs
een eerste gesprek gevoerd met een zeer inspirerende man die wel invulling aan dit
evenement kan en wil geven. We gaan dan iets doen wat niets met zingen te maken heeft,
maar waarbij we wel iets gaan leren waar het zingen van profiteert. Het evenement zal dan
bestaan uit een workshop 's middags en een etentje 's avonds.

Kleuren optredens na de zomervakantie gaan veranderen!
In onze optredens willen we eenheid in verscheidenheid uitdragen. Daarom hebben we qua
kleding gekozen voor zwart als basis met daarbij één kleuraccent gekozen uit een beperkt
aantal verschillende kleuren. Zwart oogt sjiek en iedereen heeft wel iets zwarts in de kast
hangen. Ook zwarte schoenen zijn meestal geen probleem.
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Na de zomervakantie van dit jaar grijpen we terug naar de ‘oude’ True Colours kleuren:
fuchsia, turquoise (een soort licht blauw-groen), limoengroen (lime), lila (het soort paars dat
we het afgelopen jaar ook hadden). We vinden deze kleuren toch meer sprankelen, hipper
en daarmee meer passen bij ons popkoor dan de vier kleuren (rood, paars, geel en groen)
die we het laatste jaar gebruikten. Ook spelen we hiermee vast in op de stijl van ons eigen
concert volgend jaar juni. Denk hierbij aan de televisieserie Happy Days, rock’n roll en de
jaren ’50.
Concreet komt het op het volgende neer:









Basiskleur: zwart (dus zwarte broek/rok/jurk gecombineerd met een overhemd,
blazer, vestje, top of blouse in zwart of een kleur zoals hieronder). N.B. Iedereen
draagt dus zwart aan de onderkant van het lichaam en zwart of een kleur aan de
bovenkant, uitgezonderd een jurk in één van de accentkleuren.
Accenten (d.w.z. accessoires zoals een riem, sjaaltje, opvallende
ketting/armband/oorbellen, een bloem of iets anders in het haar, stropdas, pochetje)
in één van de accentkleuren. Alles effen, dus geen prints.
Stijl: gekleed
Veel jurken en rokken: om variatie aan te brengen in het geheel zou het leuk zijn als
veel vrouwen een rok of een jurk dragen.
Schoenen: zwart, netjes (geen slippers en sandalen)
Leggings en panty’s: zwart

Op deze foto’s van zie je de combinatie van het zwart met de drie kleuren: fuchsia, turqoise
en limoengroen. Let op: het geel dat je ziet is eigenlijk limoengroen in werkelijkheid (bijv. het
T-shirt van Henri).
Een paar voorbeelden:
1. Heren: zwarte broek, zwart overhemd, turquoise bretels of stropdas, zwarte
schoenen, zwarte sokken
2. Heren: zwarte broek, zwarte blazer of gilet, paars overhemd of T-shirt, zwarte
schoenen, zwarte sokken
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3. Dames: zwarte jurk, fuchsia sjaal, zwarte panty, zwarte schoenen
4. Dames: zwarte broek, turquoise colbert, zwarte top, zwarte schoenen
5. Dames: zwarte rok, limoen groene blouse, zwarte panty, zwarte schoenen
Zie hieronder de vier kleuren. Let op: als je zeker wilt zijn of je de goede kleur hebt, vraag
dan even een papieren kleurstaal aan Claudia, want elk beeldscherm kan de kleuren net
weer anders tonen. Het is echt belangrijk dat je de goede kleur hebt, want het hele beeld
van het koor ziet er echt niet mooi uit, als de kleur net afwijkt. Let verder vooral op de
variatie en details die het afmaken.

Namens de werkgroep Kleding,
Antoinette, Anita (welkom!) en Claudia

Kerstuitvoering december 2015 in Agnus Dei kerk
De samenwerking met Vijko Top tijdens ons concert vorig jaar gaat een vervolg krijgen! In de
aanloop naar Kerst zullen we een kerstzangavond voor jong en oud verzorgen. Vijko verzorgt
een mooie kerstvertelling, True Colours neemt een stuk moderne Kerstmuziek voor zijn
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rekening. Natuurlijk mag op een avond als deze de traditionele Kerstsamenzang niet
ontbreken.
Na deze avond ben je pas echt klaar voor een ouderwets gezellige Kerst. Wij kijken ernaar
uit.
We houden jullie op de hoogte van de datum en de tijd.

True Colours werkt aan nieuwe voorstelling
Na de succesvolle uitvoering van True Colours, the making of..., onze lustrumvoorstelling in
juni vorig jaar zijn de voorbereidingen gestart voor een tweede avondvullende voorstelling in
juni 2016. Weer zal de productie geheel door leden van het koor gedaan worden.
Plaats van handeling: TC Diner, een 50-er jaren diner waar mensen elkaar al generaties lang
ontmoeten en elkaar verhalen vertellen. Sterke verhalen over muzikale helden en helden in
de muziek, soms met een flinke korrel zout, maar vaak met een kern van waarheid.
Het is ook niet zo vreemd dat uitgerekend in TC Diner deze verhalen op tafel komen. Het is
immers gelegen op het kruispunt van Route 66 en The Yellow Brick Road. Een kruispunt
waarvan gefluisterd wordt dat Robert Leroy Johnson er ooit eens een nacht gitaar heeft
zitten spelen en daar om middernacht een grote donkere man ontmoette…. Bij hem begon
de club van 27 en de rest is geschiedenis.
Een swingende roadtrip.
Join in.
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