Beste naobers ,
Deze Naoberpraot is heel anders geworden dan de bedoeling was. Niet alleen het
Achterhoeks Bachkoor, maar alle koren, orkesten, artiesten, zowel beroeps- als
amateurperformers, zagen hun plannen (en inkomsten) in duigen vallen na de afkondiging
van de beschermende maatregelen tegen het coronavirus. Er was geen keus; ons concert
ging niet door. Volgend jaar hopen we een nieuwe kans te krijgen om ons passieconcert met
de titel Blijf Bij Ons uit te voeren. Op 28 maart 2021 is De Oude Mattheüs in Eibergen voor
ons gereserveerd, en dus ook voor u.
Intussen gaan we -thuis- van start met de voorbereiding van het najaarsconcert in Zwillbrock
op 18 oktober, in de hoop dat alles dan weer bij het oude is. Hoewel, in de weken en
maanden die we nu meemaken kun je je afvragen of ‘het oude’ nog wel mogelijk is. Maar we
blijven optimistisch.
We nemen u in deze Naoberpraot graag nog even mee terug naar ons vorige concert. Het
adventconcert ‘Cathedral Sounds’ op 1 december klonk werkelijk kathedraalwaardig. De
koorleden beleefden haast een Westminster Abbey-moment toen zij boven in ‘het koor’
stonden en organist Dennis Vallenduuk losging op het prachtige orgel in de
H. Calixtusbasiliek in Groenlo. De muziekstukken Magnificat van Herbert Howells en Dona
Nobis Pacem van Peteris Vasks waren indrukwekkend, om te beluisteren maar ook om te
zingen. Het thema Dona nobis pacem, Geef ons vrede, kreeg de vorm van een wanhopige
smeekbede die van alle tijden is, en, achteraf gezien, zeker van deze coronatijd. Ook het
meer ingetogen werk kwam goed tot zijn recht in deze mooie basiliek.
De bloemen die Astrid Krause en Dennis Vallenduuk
na afloop ontvingen, zijn door bloemist Van nature
geschikt te Lichtenvoorde beschikbaar gesteld.

Online overleg
Noodgedwongen vinden de vergaderingen en overlegmomenten van het bestuur
tegenwoordig plaats via videobellen. Op 28 maart was het zover, voor het eerst in de
geschiedenis van het koor en waarschijnlijk niet voor het laatst. Er zitten beslist ook
voordelen aan deze manier van overleggen.

Zingen met Zoom
Niet alleen het bestuursoverleg, ook de repetities gaan door. Op woensdag 8 april hadden
maar liefst 30 leden het voor elkaar gekregen om in te loggen via Zoom, een van de
programma’s voor (groeps)videogesprekken. Astrid was voor iedereen goed te zien en te
horen en zij dirigeerde het koor vanuit de muziekschool in haar woonplaats, zittend aan de
piano en achter de laptop. Sopranen, alten, tenoren en bassen, ieder kon haar of zijn partij
oefenen. Weliswaar alleen, thuis. Je hoort elkaar helaas niet zingen, want dat zou een
akoestische chaos worden. In de pauze gingen de microfoons natuurlijk wel aan en konden
we even bijpraten. “Maar zo kunnen we tenminste iets doen. En het is leuk om elkaar weer
te zien,” zei een van de leden na afloop. Want we missen allemaal de echte repetities en het
samen zingen.
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Pasen 2020. Familiebezoek, kerkgang, een knuffel… het is momenteel niet mogelijk.
En hoe lang gaat dit nog duren? Niemand die het nu al weet, maar dat het weer komt
is zeker! Het Achterhoeks Bachkoor heeft 11 maart de laatste gezamenlijke repetitie
gehad in de Molenberg. Het concert van 5 april moest worden afgelast. Echter het is
uitstel, want Palmzondag 2021 staat nu in onze agenda. Alle medewerkers hebben
hiervoor hun medewerking weer toegezegd. Met dank aan de
Stichting Orgelconcerten Rekken. Wij wensen u, ondanks alle
beperkingen die ons zijn opgelegd, heel fijne en goede Paasdagen!
Harmien Toebes, voorzitter

Tot slot nog enkele links naar stukken op Youtube, die we helaas nog niet voor
u hebben kunnen zingen, maar waarmee we kunnen laten horen wat u volgend
jaar kunt verwachten. Bovendien is dit stemmige muziek voor deze periode. En
niet alleen omdat het bijna Pasen is. Geniet ervan.
Tot de volgende Naoberproat. Alle goeds gewenst.
https://www.youtube.com/watch?v=RlcAqb-h98A

O vos omnes - Casals

https://www.youtube.com/watch?v=ZySFMAI5nFg

God so loved the world – Chilcott

https://www.youtube.com/watch?v=TGc__HGwdxk

Abendlied – Rheinberger
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