Nieuwsbrief True Colours,
december 2015
Zo bijna aan het einde van het jaar hebben we weer van alles met jullie te delen. Mooie
optredens en andere activiteiten die achter ons liggen, nieuws over onze komende optredens
en nieuwe kansen in het bestuur. Lees zelf maar… Wij wensen iedereen mooie feestdagen!

Volkskerstzang met Popkoor True Colours voor jong en oud
Maandagavond 21 december slaan dominee Vijko Top, organist Leen Nijdam en Popkoor
True Colours de handen ineen om een muzikale avond vol kerstsfeer te verzorgen voor jong
en oud. Vanaf 19.45 uur is iedereen welkom in de Agnus Dei-kerk en om 20.00 uur zal het
programma beginnen.
True Colours, onder leiding van Leonie Tielemans, brengt een aantal moderne kerstnummers
met begeleiding van hun eigen band. Dit wordt afgewisseld met een Kerstverhaal of
Kerstoverdenking van Vijko Top. Met hem heeft True Colours vorig jaar al eens
samengewerkt en dat smaakte naar meer, dus het kon niet uitblijven dat dit een vervolg zou
krijgen.
Natuurlijk mag ook de vertrouwde Kerstsfeer niet ontbreken dus ook u krijgt volop de kans
om mee te zingen met de traditionele Kerstliederen die we allemaal kennen. Dit zal begeleid
worden door Leen Nijdam op het orgel.
De Kerstboom staat, de lichtjes gaan aan en de koffie met Kerstbrood staat om een uur of 9
klaar. Je bent pas echt klaar voor de Kerst als je erbij bent!
Vijko, True Colours, Leen en alle vrijwilligers die dit mogelijk maken verwelkomen u graag op
21 december.
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Weer een eigen concert in 2017: Heroes
Na de succesvolle uitvoering van True Colours, the making of..., onze lustrumvoorstelling in
juni 2014, zijn de voorbereidingen gestart voor een tweede avondvullende voorstelling in
november 2016. Weer zal de productie geheel door leden van het koor gedaan worden.
Plaats van handeling: TC Diner, een 50-ger 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
Inmiddels hebben we Heroes van David Bowie en Route 66 al bij de kop gepakt. Verder
hebben Leonie en Joost al aardig wat ideeën… maar we verklappen natuurlijk niet alles!

Mocht je tips voor nummers hebben die jij graag in de voorstelling terug zou zien, dan horen
we dat graag. Je kunt ze insturen naar Joost met daarbij de reden waarom en wat ze te
maken hebben met de bovengenoemde thema’s. De motivatie kan immers ook input zijn
voor het verhaal.
Wij hebben er weer zin in!
Joost, Peter, Jolanda N, Joeri & Leonie.
2

Nieuwe bestuursleden gezocht
Zowel Ad (voorzitter) als Anita (bestuurslid) gaan stoppen met het bestuur van True Colours.
Beiden hebben er een termijn van drie jaar op zitten. Dat betekent dat we vanaf de
Algemene Ledenvergadering in februari 2016 weer nieuwe bestuursleden zoeken. Bert
(penningmeester), Marieke (secretaris) en Claudia (vice-voorzitter) verwelkomen je dan ook
graag om erbij te komen. Claudia wil wel weer voorzitter worden, maar als er iemand anders
die daar interesse voor heeft, kan dat natuurlijk ook!
Wat maakt het bestuur leuk? Je bent van alles als eerste op de hoogte, hebt invloed op het
reilen en zeilen van True Colours, je leert de mensen goed kennen, het is heel afwisselend en
je leert veel. Is het veel werk? Dat hangt er vooral vanaf hoeveel jij zelf wilt doen. Een keer
per zes weken ruim een uur vergaderen bij iemand thuis en verder kun je zelf aangeven wat
jij leuk vindt of waar je goed in bent.
Heb je belangstelling? Spreek één van ons dan eens aan, dan kun je zelf vaststellen of het
misschien iets voor je is.
Namens het bestuur,
Claudia

KBO concert op 20 september 2015

Op 20 september was het zover, ons lang verwachte optreden in ’t Hazzo ter gelegenheid
van het 60-jarig bestaan van de KBO Aalst. De vrijdag ervoor was er nog wat mis gegaan…
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Peter, onze gitarist, was tijdens de opbouw van het podium gevallen! Gevolg was een net
niet gebroken vinger. Het was dus onmogelijk voor hem om op zondag gitaar te spelen. Niet
getreurd: hij bleek een prima presentator tijdens ons optreden. We zongen in onze
vertrouwde repetitiezaal en het koor stond opgesteld op de podiumdelen. Wat natuurlijk
fantastisch mooi uitkwam met de uitgekiende belichting. We zongen twee maal drie
kwartier. Met een pauze van een half uur met lekkere broodjes en bitterballen. Mannen van
de opbouw bedankt! En Peter, we wensen je een spoedig volledig herstel toe!
Marieke

Korenslag in Woensel op 7 september 2015
Maandag is onze vaste repetitie-avond, maar maandag 7 september verliep die toch wat
anders dan normaal. We deden namelijk mee aan de voorronde van de Eindhovense
Korenslag in de Petruskerk in Woensel. Dit werd georganiseerd door "de Vrienden van Sint
Petrus". Dit is een club enthousiaste vrijwilligers die activiteiten organiseren om de St.
Petruskerk in Eindhoven voor meer te gebruiken dan de zondagse vieringen alleen. Dit
verlaagt de drempel om binnen te kijken en levert extra inkomsten voor het nodige
onderhoud van het gebouw. Wil je weten wat daar zoal gebeurt, zie
http://vriendensintpetrus.nl.
Samen met nog drie koren uit de regio Eindhoven streden
we om een finaleplaats te behalen, die de zondag erna zou
plaatsvinden. Elk koor zong een inzingnummer en daarna
nog twee nummers die door de deskundige jury werden
beoordeeld. De voorzitter van de jury was Harry van Hooff,
bekend als dirigent van het Metropole orkest, onder
andere van het Eurovisie Songfestival. Popkoor True
Colours zong als inzingnummer ‘Set fire to the Rain’.
Daarna ‘One’ en ‘Skyfall’. Met name ‘Skyfall’ werd door
publiek en jury erg mooi bevonden. De finale hebben we
op een half puntje na gemist, maar we zijn een leerzame
ervaring rijker. Bovendien hebben we als relatief jong koor
als voordeel dat we nog veel progressie kunnen maken en
nog lang niet aan onze top zitten…
Dank aan de familie van Charissa voor een korte impressie:
https://www.facebook.com/charissa.burghouwt/videos/10205144854600668/?theater
Ad en Marieke
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Teamuitje: Djembé workshop, 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 in juni 2014. Het was dan ook de
hoogste tijd om weer eens iets aan teambuilding te doen.
Op zaterdag 14 november deden we met zijn allen een
inspirerende workshop met de ‘ongestemde’ klanken van
diverse instrumenten. We werden ontvangen met een
hapje en een drankje en na afloop konden we gezellig
napraten tijdens een driegangen diner bij Lunchkaffee Dots
in Valkenswaard. We hebben geleerd dat we met zijn allen
meer kunnen dan alleen zingen, namelijk een ritme
neerzetten op zo’n 30 djembé’s. Het bleek maar weer dat
we nog lang niet uitgegroeid zijn als koor. En misschien nog
wel het belangrijkste: dat we het erg gezellig met elkaar
hebben en nog lang niet uitgepraat zijn!
Anita
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