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Kerstconcert 2009
Het dossier van het CRM kerstconcert 2009kan dicht en het CRM-bestuur
kan weer vrijuit ademhalen en zich met wat meer aandacht aan andere dingen
wijden. Hieronder treft u aan zowel de voorbereiding naar het kerstconcert toe,
als de uitwerking ervan. Het verslag wordt later met het Doelenkerstconcert en
de kerstnachtdienst in Scheveningen beschreven in de eerstvolgende Nieuwsbrief.
De Grote Kerk
Het is nog maar kort 2008 als
Aad van der Hoeven te kennen
geeft dat CRM in 2009 niet op
de traditiegetrouwe zaterdag
voor kerstmis op hem als dirigent voor het CRM-kerstconcert 2009 zal kunnen rekenen, want dan heeft hij het
Weihnachtsoratorium van Bach gepland met zijn Gloria Toonkunst Vlaardingen.
Stichting De Grote Kerk in Den
Haag houdt al jaren rekening
met de mogelijkheid dat CRM
op die bewuste zaterdag (tot
2006 ook de zondagmiddag) zijn
kerstconcert zal geven. Omdat
er door het bestuur toen geen
optiebesluit kon worden genomen en een bestuurswissel inmiddels had plaatsgevonden,
vergleed de tijd en uiteindelijk
kon CRM het met de na ons in
de Grote Kerk concerterende
koren en orkesten eens worden
over een datum. Gedeelde prijs
is halve prijs, zullen we maar
zeggen. Hoewel de midden in
de week liggende woensdag niet
zo gelukkig was – ook de Lutherse kerk is nog overwogen –
was deze datum de enige mogelijkheid. In november zijn Aad
en Aarnoud van deze bijzondere
datum op de hoogte gesteld.

Het Haags Matrozenkoor
In oktober 2008 was ik met mijn
echtgenote toehoorder bij de
opening in de Grote Kerk van
het Haags Korenfestival, georganiseerd door Culturalis. Hier
traden de jongens van het Haags
Matrozenkoor (HMK) op en ik
dacht meteen aan de mogelijkheden voor ons kerstconcert in
2009, waar we op dat moment
nog geen concrete invulling voor
hadden. Dit voorstel werd in het
bestuur besproken, waarna een
aanvraag begin december naar
het HMK uitging. Een dag na de
brief werd een hoopvol antwoord terugontvangen. Echter
het definitieve antwoord bleef
uit, dus half februari nogmaals
contact gelegd, nu met de voorzitter, die een en ander kon bevestigen.

december 2009

Julian Hartman
En nog was het CRM kerstconcert 2009 niet compleet. Julian
Hartman werd hiervoor begin
maart benaderd, dus nog vóór
ons Driekoren Doelenconcert.
Omdat onze muziekcommissarissen geen contact kregen met
het HMK werd door het secretariaat wederom met hun voorzitter contact gelegd. Het was inmiddels eind april geworden. In
dat telefoongesprek zijn goede
afspraken en een begroting gemaakt en met het bestuur besproken. Half september gaat het
contract de deur uit en half oktober hebben de muziekcommissarissen de muziek met HMK
rond voor het programma.

Stoelen plaatsen
We konden veel geld besparen
met het zelf uitzetten van de
stoelen in de kerk. Helaas moet
worden geconstateerd dat het
steeds dezelfden zijn die zich
hiervoor opgeven. Een handvol !
Dat moet toch met wat meer
enthousiasme kunnen?
Draaiboek
Het draaiboek voor het kerstconcert wordt ontstoft en aangepast. De eerste uitnodigingen

gaan de deur uit. Sponsoren en donateurs worden aangeschreven. Een
persbericht gaat naar de regionale en
plaatselijke pers en diverse kerkbesturen. Vleugel gehuurd, toestemming
verleend aan Zorgradio, EHBO besteld, kaarten verkocht en verstuurd.
Circulaires verstuurd en telefoontjes
worden ook door gezinsleden aangenomen. Tijdstip generale repetitie met
HMK en Julian Hartman afgesproken.
Bloemen
Stichting De Grote Kerk houdt zich
strak aan de brandweervoorschriften.
Je moet er toch niet aan denken, als er
iets gebeurt door onachtzaamheid.
Daarom mogen er geen kerstbomen
in de Grote Kerk, dan alleen die, die
brandvertragend zijn ingespoten en
zijn goedgekeurd. Kerstlampjes en
andere kerstverlichting mogen alleen
door een technisch installatiebureau
worden aangesloten. Men klaagt dat er
geen kerstboom in de Grote Kerk
staat tijdens ons kerstconcert. Dat
heeft daar alles mee te maken. En
‘alles’ heeft zijn prijs in de kerk.
Vandaar dat in het bestuur het idee
geopperd werd om zelf de kerstversiering te verzorgen. Vorig jaar
viel dat door omstandigheden enigzins in het water.
Bij zo’n bloemenbesluit is het goed
te weten dat je Westlanders in je
koor hebt. Een oproep van Aad
Vellekoop eens rond te vragen resulteerde in twee leveranciers:
Fides Chrysantenveredeling uit De Lier
die zo’n 250 tot 300 takken chrysanten in de kleuren rood, wit en groen
zou verzorgen en StrijbisVerbeek eveneens uit De Lier, zou zorg dragen
voor een tachtigtal kerststerren in de
kleuren rood en wit. Ondanks de crisis, die vooral de telers treft, wist Cor
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van der Kaay deze bloemen en
planten toch bij zijn relaties
voor zijn CRM los te praten.
Jojan en Coby (Zomertuin) van
Dop en Janny van Gool hebben
op een van de voorafgaande
dagen de chrysanten gerangschikt in prachtig opgemaakte
vazen.
Tezamen met de kerststerren
die de zangtribune omzoomde, was dat een bijzonder
sfeervolle en genereuze bijdrage. Beide firma’s waren
voor het concert uitgenodigd, en hebben
nog een uitgebreide bedankbrief ontvangen, net als een andere grote sponsor.
Ledlampjes
Van Marijn van Gool kwam het idee om
de jongens van het HMK al zingend
naar voren te laten lopen bij aanvang
van het kerstconcert. Daarbij deed hij de
suggestie, omdat brandende kaarsen in

deze kerk uit den boze zijn, hiervoor wat
ledlampjes aan te schaffen. Het idee is in
het bestuur verder uitgewerkt en Frans
Gallast is voor dat doel gaan shoppen.

worden genummerd en de nodige
stoelen van namen voorzien. Genodigden en sponsoren eerst, dan de
gehandicapten met hun begeleiders.
Programmaboekje
Met het programmaboekje is het nodige fout gegaan. De drukproeven
waren goed, maar bij het drukken is
een en ander mis gegaan. Wim van der
Sloot en Cees de Steur hebben er alles
aan gedaan om niet alleen de posters,
maar ook het programmaboekje van
het laatste CRM-concert met Aad van
der Hoeven als dirigent tot een mooi
geheel te vormen. Men heeft het natuurlijk tijdens het zingen gemerkt,
teksten weggevallen en de bedoelde
kleur rood werd tot rose, met daardoor tegenvallende foto’s.
Tot slot
Het kerstconcertdossier wordt tot
najaar 2010 weggeborgen. De jongens
zijn weer naar huis en de rommel
werd nog even opgeruimd.
WH

Cd-kerstactie
De cd-voorraad slinkt nog niet snel genoeg. CRM zit nog met een
groot arsenaal. De jaarlijkse
cd-actie is weer van stal gehaald, waarbij nu de schijfjes
voor € 7,50 per stuk van de
hand worden gedaan.
Woensdag 16 december 2009
Tien uur in de kerk om met
de stoelen te helpen. Na
twee uurtjes stonden alle
stoelen op hun plaats en kon
met tevoren geprinte plaatsen naamkaartjes de rijen
Het CRM-bestuur, dirigent Aad van der Hoeven en begeleider Arnoud de Groen
wensen alle leden bijzonder mooie kerstdagen en een grandioos zangjaar 2010.

