Jaarverslag 2020
De start van het afgelopen jaar begon veelbelovend. We keken terug op een sfeervol kerstconcert in dec. ’19
de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden: Prachtige muziek, een mooi concert in een goed gevulde kerk.
De voorbereidingen voor het mei-concert werden in gang gezet. Een aantal zangers van Schola Liturgica was
bereid om met ons mee te zingen. De repetities in de Huizumer Dorpskerk verliepen in goede sfeer en de SLLzangers voegden zich prima met de LBV.
Er werd door bestuur en dirigent veel tijd gestoken in de voorbereiding van het herdenkingsconcert in de Grote
Kerk en het optreden tijdens de onthulling van een raamschildering in de Blokhuispoort en later in het jaar het
kerstconcert.
En toch liep het ineens totaal anders dan verwacht. Corona bleek een ontwrichtend virus te zijn dat ook
verstrekkende gevolgen had voor koor en dirigent!
Helaas dwongen de daaruit voortvloeiende maatregelen ons de concerten van 2020 te annuleren.
Na de zomer meldden zich meerdere leden af voor de repetities vanwege het risico op besmetting. Daarmee
liep de bezetting terug. Dat èn het toenemend aantal besmettingen, ook in Fryslân, deed het bestuur besluiten
om de repetities tot nader orde stil te leggen.
De Dorpskerk van Huizum was niet Corona-proof en daarom repeteerde het koor enkele malen in de Johan
Willem Frisoschool in Leeuwarden. Stoelen werden op anderhalve meter afstand klaargezet en er werd geen
koffie geschonken. Maar ook daar werd de repetitieruimte gesloten vanwege kans op besmetting. De school
rekende achteraf geen huur voor het gebruik van de ruimte. Een mooi gebaar.
De cgk de Haven in Harlingen was bereid ons te herbergen, maar vanwege de lockdown die in december ’20
werd aangekondigd, besloot het bestuur tot uitstel.
Leden:
• Per 1 jan. 2021: 19 betalende leden.
• Gastleden in het kader van het voorgenomen herdenkingsconcert 2020: Enkele gastleden.
• Ondanks Corona betaalden de leden de gebruikelijke contributie door.
Bestuur vanaf 1-10-20:
• Voorzitter/secr.: AvdW
• Penningmeester: TW
• Secretaris per 18 jan. ’20 : AH
• Lid: JW en GvdW
Bestuursvergaderingen:
• Maandelijks bij één van de leden thuis of digitaal.
Concert-taken:
• De leden werken daarin samen met het bestuur.
Concerten:
• Zowel herdenkingsconcert als kerstconcert werden als gevolg van COVID-19 geannuleerd.
• Met instemming van Concordia, het Vocaal Ensemble Leeuwarden en het Leeuwarder Kamerkoor en
organisatie van de Grote Kerk wordt het concert zo mogelijk op 4 mei 2021 uitgevoerd. Inmiddels is
gebleken dat ook het herdenkingsconcert geen doorgang kon vinden.
• Zo mogelijk wordt het programma voor het kerstconcert uitgevoerd op 19 dec. 2021.

Contact koor:
• Het koor wordt op de hoogte gehouden d.m.v. nieuwsbrieven.
Dirigentenovereenkomst en ziekteverzekering:
• Per 1-09-20 een dirigentenovereenkomst ondertekend conform het model van de KCZB. Het betreft
een jaarovereenkomst, met afspraken over tarieven en reiskostenvergoeding.
• De dirigent werd doorbetaald hoewel er door COVID-19 niet gerepeteerd kon worden.
Website:
• Nieuwe website. Leeuwarderbachvereniging.
Conceptprogramma herdenkingsconcert 4 mei 2020: vond helaas geen doorgang.
• Even when He is silent, Kim André Arnesen
• My soul, there is a country, Hubert Parry
• I Know My Soul Hath Power, Hubert Parry
• Never Weather Beaten Sail, Hubert Parry
• There Is In Old Belief, Hubert Parry
• Lord Let Me Know Mine End, Hubert Parry
• As the leaves fall, Harold Darke
Conceptprogramma kerstconcert: vond helaas geen doorgang.
• Motette l ' Singet dem Herrn ein neues Lied' Missa in A dur BWV 234
• Cantate 61 ' Nun komm der Heiden Heiland'. J.S.Bach
Agnes van Laar – Sopraan, Jeroen Helder- tenor, Ben Brunt - bas
David van Laar - Counter/tenor, Gerwin Hoekstra – orgel,
Instrumentaal ensemble o.l.v. Els Veldheer
Akkie van der Weij voorz.

