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Deze circulaire heeft betrekking op ons concert en CD opname  in de Lutherse Kerk 18 juni 
2022 
 

 
Concert CRM op zaterdag 18-06-2022 
Ons concert vindt plaats in de Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB Den Haag, aanvang 19.30 
uur, kerk open 18,45 uur. Bereikbaarheid: Met eigen vervoer, in de buurt zijn er enkele parkeergarages 
met betaald parkeren. Met openbaar vervoer; Tramlijn 1 en 15 halte Centrum, Bus 22/24 en 28 halte 
Centrum, Tramlijn 16 en 9 halte Kalvermarkt Stadhuis, Tramlijn 2/3/4 en 6 halte Grote Markstraat, Deze 

laatste is het dichts bij de Kerk. 
 
In de kerk is een van de kamers bestemd voor de koorleden. Daar kunt u uw jassen en tassen kwijt. 

 

Drie - uit - vijf - eis: is niet van toepassing 

We zingen vanuit de concertmap, een IPad of Tablet is niet toegestaan 
 
Aan het concert werken mee een 5-tal musici van het Holland Symfonie Orkest, op de vleugel en het 
orgel speelt Aarnoud de Groen. Het geheel staat onder de leiding van onze dirigent Aldert Fuldner.  
 
De generale repetitie begint om 14.30 uur en er wordt gerepeteerd tot 17.00 uur. Beslist aanwezig 
uiterlijk 14:00 uur. Opstellen op aanwijzing van de organisatie Piet Bouterse en Eduard van Wiligen om 

14.20 uur. In de generale repetitie is een korte pauze, er is dan ook koffie of thee. 
 

Omdat we met CD opnames en medewerkende musici te maken hebben is de aanwezigheid van 
IEDEREEN bij de generale repetitie een must, zodat Aldert een goed beeld krijgt hoe één en ander 
klinkt. dat betekent, er kan NIEMAND gemist worden!! We rekenen op jullie!! 

Let op: Partners die direct met de koorleden meekomen, kunnen plaatsnemen achterin in de kerk dus 

voor de ingang. Dit om zo weinig mogelijk storing te veroorzaken tijdens de generale. Voor de koorleden 
die zelf wat eten hebben meegenomen blijft de kerk open, ook voor hun partners. 
 
Om uiterlijk 19:15 uur moeten we klaar staan in de kleedkamers. Opstellen op nummer en we  
volgen daarbij de  aanwijzingen van onze organisatie Piet en Eduard en de partij-coördinatoren.   
 
Het is een concert zonder pauze!    

Tijdens het concert zal Aarnoud de Groen gehuldigd worden, hij is van 1997 tot heden, 2022 onze vaste 
begeleider, nu dus al 25 jaar, de voorzitter zal hem toespreken en hem ons cadeau overhandigen, zijn 
vrouw ontvangt van het CRM bloemen. Na afloop van het concert is er gelegenheid om hem onder het 
genot van een drankje en hapje te feliciteren. 
 
Nog wat mededelingen 
Bij onverwachte zaken / afwezigheid a.u.b. contact opnemen met Piet Bouterse 06-51099422 of Eduard 

van Wilgen 06-21215430 
 
Houdt in verband met uw reistijd rekening met mogelijke files en/of parkeerproblemen.  
 
Van de koorleden wordt verwacht dat zij voorafgaand aan het concert zich in de kamers ver-
zamelen en niet ‘uitwaaieren’ door de kerk! Het is n.l. niet fijn voor onze organisatie als zij u 

“koorleden” voor het opstellen eerst uit alle hoeken en gaten van de kerk moeten ophalen. 
Dat geldt ook tijdens de pauze. 
 
Een beperkt aantal plaatsen is gereserveerd voor genodigden, sponsors en mindervalide mensen en hun 
begeleiders. Indien uw partner een rolstoelplaats met één begeleider wil reserveren moet u dit uiterlijk 
de 11e juni aan Wim Heijsteeg doorgeven  
 

Onze kleding bestaat uit: smoking, onze strik en pochet, glad wit smokingoverhemd, zwarte 
sokken en gladde zwarte schoenen. In verband met wettelijke richtlijnen dienen we bij calamiteiten 

ons strikt te houden aan de aanwijzingen die onze organisatie Piet Bouterse en Eduard van Wilgen ons 
zullen geven. 
 
 
 

 


