
HALLO AKKOORD VRIENDEN 
Voor jullie ligt de Akkoord jubileumjaar nieuwsbrief voor februari. Allereerst welkom aan Marijke, 
ons nieuwe akkoordje. 

EXTRA REPETITIES 
Naast het strakke repetitieschema van Annalisa wordt er in verschillende stemgroepen extra 
gerepeteerd. De hoge alten beten het spits af op 30 januari. De repetitie, bij Cristel thuis, begon met 
een heerlijk stuk zelfgemaakte taart van de jarige Trudie. De alten hebben gemerkt dat zo’n extra 
repetitie zeker zijn vruchten afwerpt qua zeker zingen en pakken en vasthouden van de toonhoogte. 
Soms worden er zelfs foutjes, die er al lang geleden ingeslopen zijn, uitgehaald. 

 

AGENDA 
Hieronder een overzicht van optredens en speciale repetities voor de komende maanden (alles wat 
vetgedrukt is, is veranderd ten opzichte van de vorige nieuwsbrief) 

 Maandag 18 februari 19:30 – 20:45 uur damesensemble (Hold on) 
 Maandag 18 februari 21:00 – 22:15 uur heren (Hold the line) 
 Donderdag 14 maart: 19:00 – 20:30 uur optreden in woonzorgcentrum St. Elisabeth en 

aansluitend de Algemene Ledenvergadering bij de Wieken. (vanaf 21:00) 
 Zaterdag 16 maart 10:00 – 14:00 werkdag voor het hele koor bij Buurthuis Keijenburg 

(Keijenburg 70, 4702CG in Rooendaal) 
 Aansluitend op 16 maart 14:00 – 15:00 damesensemble (ook bij Keijenburg) 
 Zondag 17 maart 11:00 - 12:30 heren (Hold the line) 
 Zondag 17 maart 13:00 – 14:30 damesensemble (Hold on) 
 Maandag 18 maart 19:30 - 20:45 uur heren (Hold the line) 
 Maandag 18 maart 21:00 – 22:15 uur damesensemble (Hold on) 
 Zondag 31 maart: CUMA Roosendaal, schouwburg “De Kring”(tijd volgt) 
 Maandag 1 april 20:00 uur heren (Hold the line) 
 6 april: Voices4Life 11:00 – 23:00 uur, Capelle aan den IJssel 

De ensemblerepetities vinden plaats bij Syson, Kroevenlaan 31 in Roosendaal.  
Let op: de werkdag van zaterdag 25 mei is verzet naar zaterdag 11 mei 10:00 tot 13:00 uur. 



TIP VAN DE MAAND 
Superhandig dat we oefenbestandjes kunnen gebruiken om thuis nieuwe liedjes in te studeren, maar 
soms is het tempo van zo’n bestand wel heel hoog voor een eerste keer oefenen. Gelukkig bestaan er 
zowel voor Android als Apple-toestellen gratis apps waarmee je muziek sneller of langzamer kan 
afspelen zonder dat de toonhoogte verandert. De meeste van die apps hebben ook nog een loop-
functie zodat je dat ene moeilijke stukje kan blijven herhalen zonder steeds te moeten zoeken. 

Zoek in de Play store of Appstore naar “play music slow” of  “music speed changer” en je vindt 
diverse mogelijkheden, waarvan een aantal gratis.  

DE WERKGROEPEN 
 De werkgroep facilitair (Marianne, Carola, Ingrid, Cristel H, Marga, Monique, Karen, Hilma, 

Miranda R, Brigitte en Trudie) is begonnen met de voorbereidingen voor het 
jubileumconcert. Ze hebben hun plannen doorgesproken en zijn al op excursie geweest naar 
het Da Vinci College om de situatie ter plekke te bekijken 

 

 Bij de werkgroep communicatie en PR (Asha, Annemarie, Ineke D, Peter, Conny, Pauline, 
Miranda K, Theo en Nicole) wordt gewerkt aan het oppoetsen van de website en de 
openbare facebookpagina. Maandelijks ontvangen jullie daarnaast deze nieuwsbrief. Er 
wordt een huisstijl ontwikkeld voor alles wat we openbaar maken. Als het goed is, gaat de 
volgende nieuwsbrief in de nieuwe huisstijl gemaakt worden.  

HERINNERING 
Onze penningmeester geeft aan dat nog niet iedereen de contributie heeft overgemaakt.  

Betaling is mogelijk per jaar (€220,-), per half jaar (€111,-) of per kwartaal (€56,-), in de eerste helft 
van januari, april, juli en oktober.  
Betalingen dienen te geschieden op bankrekening NL49 RABO 0306 8950 48 / BIC: RABONL2U, ten 
name van “Roosendaalse Zangvereniging Akkoord”, onder vermelding van je naam en de periode die 
je betaalt. Zijn er vragen of problemen wat betreft betalen, dan mag je altjd contact opnemen met 
de penningmeester (penningmeester@akkoord.com). 



WHITE RABBIT 
Het liedje White Rabbit van Jefferson Airplane gaat over het gevoel dat mensen krijgen bij 
drugsgebruik maar er zitten heel veel letterlijke verwijzingen in naar personages uit “Alice in 
Wonderland”. Hieronder wat plaatjes, zodat je je iets kan voorstellen bij de verschillende vreemde 
woorden uit de tekst. 

   

   Alice is de hoofdpersoon uit het verhaal      

                                     

 

  

De “Hookah smoking caterpillar”ofwel de 
waterpijp rokende duizendpoot. 

  

De “Red Queen” 

 

  

”The white rabbit”, het witte konijn dat altijd 
haast heeft en dat achtervolgd wordt door 
Alice (“When you go chasing rabbits”) 

 

De “White Knight” (heeft de Disneyfilm helaas 
niet gehaald) 

 

 

En tenslotte de “Dormouse” 

 

  



CONCERTEN IN MAART EN APRIL 
De komende periode staan er maar liefst drie concerten op de agenda. Dat geeft ons een goede kans 
om wat extra podiumervaring op te doen voor het jubileumconcert! 
Op donderdag 14 maart worden we om 19:00 verwelkomd in het st Elizabeth waar we een selectie 
uit de setlist voor het jubileumconcert zullen laten horen. 
Zondag 31 maart is de Culturele Manifestatie, ofwel CUMA in “De Kring” in Roosendaal en op 
Zaterdag 6 april gaan we naar Capelle aan de IJssel voor het Voices4Life concert. We kunnen de hele 
dag genieten van allerlei andere koren, en om 21:15 mogen we zelf het podium op. 

De (voorlopige) setlist voor deze 2 concerten is als volgt: 

 Dreamer 
 White Rabbit 
 Riders on the Storm 
 Comfortably Numb (alleen bij Voices4Life) 
 When Doves Cry (alleen bij CUMA) 
 Whatever it Takes 
 Kiss the Sky 

Voor alle 3 de bovengenoemde concerten is het kledingvoorschrift: BLAUW 
Alles mag lichtblauw, kobalblauw, jeansblauw, donkerblauw. Zorg wel dat er geen printjes op staan 
en dat je donkere schoenen draagt. Deze kleuren zijn ook gedragen tijdens “Volkoren” in Middelburg, 
zoals je op de foto hieronder kan zien. 

 

COPY VOOR DE NIEUWSBRIEF 
Omdat we in deze nieuwsbrief zoveel mogelijk informatie willen vermelden, zouden we het fijn 
vinden als jullie alles wat voor het hele koor van belang, interessant of gewoon leuk is, aanleveren op 
nieuwsbrief@akkoord.com 

Ben je met je werkgroep aan de slag gegaan, stuur ons dan een foto of een mailtje waarin jullie 
vertellen waar je mee bezig bent, het is de bedoeling om elke maand een paar andere werkgroepen 
te presenteren, zodat we allemaal weten waar iedereen mee bezig is.  


