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Nieuws van het eigen front
NIEUWJAARSCONCERT in 2018 MET KONINKLIJKE HARMONIE ORPHEUS.

14 Januari 2018

Koninklijke Harmonie Orpheus, opgericht op 15 september 1864.

Op 14 januari heeft Resurrexit samen met
de Koninklijke Harmonie Orpheus in het
kader van de Buurtbühne het Nieuwjaarsconcert opgeluisterd in de Baselaer. Het
was een groot succes en het publiek wilde
maar al te graag weten of er nog een
vervolg komt en wanneer? Voor Resurrexit betekent ‘t enerzijds een versterking
van de onderlinge band , anderzijds
mogen we trots zijn dat we hieraan mochten meewerken.
Deze samenwerking schept zeker ook
weer nieuwe vooruitzichten voor de
langere termijn. Het zijn tot slot de woorden van de voorzitter van de Koninklijke
Harmonie Orpheus: «er komt zeker ‘n
vervolg, maar wanneer kunnen we nog
niet zeggen».
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Van de Redactie

U kunt uw ideeën, uw foto’s en andere wetenswaardigheden opsturen
naar het emailadres: info@resurrexit.nl. Dit is de vierde editie, de
volgende editie zal verschijnen april 2018. Aanleveren van uw kopij
vóór 1 maart 2018. Geef duidelijk uw bestandsnamen weer. Kopij
aanleveren in formaat .doc of .pdf. Kopij afbeeldingen in formaat .pdf of
.jpg. Wij hopen dat we met uw bijdrage dit nieuwsbulletin levend
kunnen houden.
Redactieleden: Hans van Gils (opmaak) en Jan de Groot (secr.)

ACTIVITEITEN 2018/2019

DATUM

Aanvang

Omschrijving

14-01-2018

14.00u

Nieuwjaarsconcert met K.H. Orpheus

04-02-2018

10.30u

H. Mis in Mariakerk

25-02-2018

11.00u

Woord & communiedienst Petrus Donderskerk

25-03-2018

10.30u

H. Mis in Mariakerk (Palmpasen)

Juni

Muziekmarathon

01-07-2018

H. Mis in Mariakerk

30-09-2018

11.00u

H. Mis in Petrus Donderskerk

Oktober

F.T.Z. seniorendag

December

Kerstconcert

In planning voor 2018 en 2019
Muziekmarathon.
Gemengd Koor Resurrexit zal opnieuw deelnemen aan de muziekmarathon. De datum en locatie is nog niet bekend, maar we staan
al wel in de startblokken.

Kerstconcert 2018
In december 2018 zal er door Resurrexit wellicht weer een kerstconcert worden georganiseerd.
Het bestuur zal naarstig op zoek gaan maar een koor of muziekgezelschap en het bestuur zal
vervolgens overleg voeren met de andere partij om dit zo goed mogelijk in vorm te gieten.
In de latere edities zal meer bekend zijn van de plannen rondom kerst en nieuwjaar.

Passieconcert 2019-2020
Het passieconcert zal doorgang vinden. Het bestuur zal naarstig gaan zoeken naar een geschikte
locatie en eventueel een koor of muziekgezelschap dat het passieconcert mede vorm kan geven.
Nog niet alle data zijn bij datum en tijd bekend. Volg onze website: www.resurrexit.nl

2017 - tot nu toe
Open Dag Baselaer, 17 september 2017
Programma open dag Baselaer 17-9-2017
13.00 opening wethouder Kokke
13.15 Orpheus optreden
13.45 eerste verhaal Baselaer verbeeldt
14.00 Resurrexit optreden
14.30 tweede verhaal Baselaer verbeeldt
14.45 workshop Doenya’s danswereld
15.15 derde verhaal Baselaer verbeeldt
15.30 workshop linedance
17.00 mogelijkheid uitloop

Koninklijke Harmonie Orpheus

Wethouder Hans Kokke opende de
‘Open dag Baselaer ’ met de onthulling
van de prachtige wandfoto’s die voor
een deel de evenementen uitbeeldden
die in dit wijkcentrum gehouden
worden en de witte muren een geheel
andere aanblik geven. Ook was in het
wijkcentrum de mogelijkheid geschapen om leden te werven en je eigen
vereniging te presenteren.
Het werd een prachtige, goed
bezochte ‘Open dag’, gevuld met allerlei activiteiten van de verenigingen die
in de Baselaer thuis zijn. Voor alle
bezoekers stonden weer kleine hapjes
klaar. Het publiek genoot werkelijk met
volle teugen van de drankjes en van
alle lekkernijen die werden gereserveerd.
Men genoot ook van de korte uitvoeringen, van de Koninklijke Harmonie
Orpheus en Gemengd Koor Resurrexit,
de verhalenrij die tussen de bedrijven
door “de Baselaer verbeeldt’. Alles
vond plaats in de grote zaal van de
Baselaer en ook de sketches de presentatie van ‘De twee motten’ van wijlen
Tom Manders viel bij de aanwezige
bezoekers in de smaak.

Gemengd Koor Resurrexit

Bezoekers Open Dag Baselaer

2017 - tot nu toe
Open Dag Baselaer, 17 september 2017

Gemengd Koor Resurrexit, dat meer dan 45 jaar in de Baselaer actief was, was ietwat teleurgesteld
omdat zij daarvoor niet benaderd was. De wethouder bedankte de organisatoren en ook Judith
Ensel, die namens de organisatie van Art-fact bij de ‘Open dag’ aanwezig was.
Voorzitter Jan Kapitein heeft als geschenk voor deze open dag, namens Gemengd Koor Resurrexit, een kleine ingelijste foto overhandigd aan Bigala Thomas, die het beheer van de Baselaer in
handen heeft.
Die foto viel in het niet ten
opzichte
van
bovenstaande
uitvergrootte
actiefoto’s, die al aan de
wand hingen.
Vanuit de organisatie van
de Baselaer zou men
proberen om toch nog iets
te bewerkstelligen, maar
vooralsnog is daar niets
van gekomen!
We voelen ons thuis bij de
Baselaer en dat is belangrijker dan een foto aan de
muur. Maar iedereen mag
ook weten dat De Baselaer
al meer dan 45 jaar ons
‘home’ is.
Wil van Leijsen, ook onze dirigent, was weer op zijn schreden teruggekeerd. Het herstel van zijn
enkelbreuk heeft lang op zich laten wachten, maar na de vakantie heeft hij bij ons de repetities
weer hervat, al moest hij er toch soms nog even bij gaan zitten. De korte uitvoering bij de ‘Open
dag in de Baselaer’ was voor hem de eerste korte testcase.

2017 - tot nu toe
De Baselaer

Dienstencentrum De Baselaer 1972

De Baselaer ca.1975

De Baselaer (grote zaal) 1992

De Baselaer

2017 - tot nu toe

Impressie 2017
Tilburg in Koor

2017 - tot nu toe
FTZ-Seniorendag, niet in de ‘nieuwe Schalm’, maar in ontmoetingscentrum Het Plein, Udenhout.

Impressie FTZ. 55+ seniorendag
VRIJDAG 13 OKTOBER 2017
ENTREE
GRATIS

55+

KORENDAG

Aangezien de ‘Nieuwe Schalm’ in het
Koningsoord in Berkel-Enschot nog niet
geschikt was om daar korenfestivals of
korendagen te houden, werd deze gehouden in Ontmoetingscentrum het Plein, te
Udenhout.

Programma
12.30-12.50

GEZAMENLIJK INZINGEN

13.00-13.20

MANNENKOOR HART VAN BRABANT

13.30-13.50

ZANGGROEP ENJOY

14.00-14.20

HET HEYHOEFKOOR

14.30-14.50

BERKEL ENSCHOT ZINGT

14.50-15.20

PAUZE

15.20-15.40

STEYMERKOOR

15.50-16.10

TILBURGSE ZANGVERENIGING CANTABILE

16.20-16.40

GEMENGD KOOR RESURREXIT

16.50-17.10

TILBURGS HERDERKOOR

17.20-17.40

GEMENGD KOOR LES AMIS

17.45-18.00

GEZAMENLIJKE AFSLUITING

Resurrexit op FTZ-seniorendag 2017

ONTMOETINGSCENTRUM ‘T PLEIN
TONGERLOPLEIN 1
5071 CX UDENHOUT

Liederenkeuze Resurrexit
FTZ seniorendag 2017
SWEET AND LOW
STAY WITH ME

Wil van Leijsen FTZ-seniorendag 2017

THE ENGLISH COUNTRY GARDEN
ABENDRUHE
EDELWEISS
ELSLEIN
FROM THE TIM YOU SAY GOODBYE
WE’LL MEET AGAIN
FTZ-seniorendag 2017

HISTORIE RESURREXIT
Resurrexit 2006

Cor Joore

Nog juist vóór het afscheid van Cor Joore had Gemengd Koor
Resurrexit in 2006 nog genoten van een uitstapje naar Schin op
Geul. Al kwam het afscheid van Cor Joore niet onaangekondigd,
menigeen van de koorleden had er moeite mee dat Cor Joore na 34
jaar Resurrexit ging verlaten. Vanaf de oprichting had hij Resurrexit
gemaakt wat het nu was en eigenlijk nog is. Vele ouderen hebben
zich niet kunnen verenigen met de wijzigingen, die in de Kerk
plaatsvonden, zoals de afschaﬃng van de Latijnse muziek en de
snelle verandering binnen de liturgie. Het koor kende ook dieptepunten, vooral toen de kerken een voor een gesloten werden en de
inkomsten daalden, maar zij had nog steeds een goede naam
opgebouwd binnen de koorwereld.

Harrie Tausch die ca. 20 jaar lang voorzitter is geweest van Resurrexit, heeft er met name voor
gezorgd dat sinds 1992 het roer definitief omging en het koor geen directe binding meer had met
het pastoraat. Wel trad Resurrexit op als gastkoor in de Vlaspit en had niet alleen liturgische
muziek, maar ook profane muziek op het repertoire. Zij richtte zich op de zorgcentra en op de
Tilburgse podia met de Brabantse en Oostenrijkse avonden in de Postelse Hoeve, waar de koﬃeconcerten in zwang waren en ‘Het Molentje’ , Boerke Mutsaers, Het Wit Paardje en andere bekende
restaurants hun deuren openden voor het houden van concerten.
Er werd door het bestuur haastig naar een dirigent gezocht en
werd gevonden in de musicus Phil Dolmans uit Breda. Hij kreeg
de zeer lastige taak op zich om Cor Joore op te volgen en het
koor naar een hoger niveau te brengen. Van de lopende
verplichtingen restte een nieuwjaarsconcert in wijkcentrum ‘De
Poorten’ en een kerstviering in Het Laar. De muziekcommissie
had intussen een enquête onder de leden verspreid, waarin de
leden hun mening en wensen konden uiten, zodat bestuur en
dirigent een beter inzicht kregen van wat de leden belangrijk
vonden aangaande repertoire, muziekkeuze, genre muziek,
kleding en accessoires etc. Elke dirigentenwisseling vergt
aanpassing, zowel van de zijde van de dirigent als van de leden
en het instuderen van een nieuw repertoire kost tijd.

Phil Dolmans

Phil Dolmans vond dat de resultaten uit de gehouden enquête erg belangrijk waren voor de
bepaling welke richting het koor op wilde. Bewust heeft het bestuur de dirigent de ruimte gegeven door niet teveel missen en uitvoeringen in te plannen. De Kerst met de lopende concerten en
de mis in Het Laar stonden echter wel voor de deur. Maar er bleek genoeg repetitietijd om al deze
verplichtingen na te komen. De voortreﬀelijke pianist die Resurrexit op de kerstconcerten begeleidde was Jan-Marie Wouters. Hij verving de pianist Ralf Ripters, die in deze kersttijd andere
verplichtingen had. Een nadeel voor Phil was wel dat hij wat hulp nodig had van de pianist of van
het koor met betrekking tot het ritueel van de liturgische vieringen.

HISTORIE RESURREXIT

Kerstconcert in wijkcentrum ‘De Poorten’, Tilburg

Resurrexit 2006-2007
Pianist tijdens het kerstconcert was Janmarie Wouters. Nog altijd is er geen piano in de Poorten
aanwezig en dient men de eigen piano mee te brengen of een piano te huren. Voor de dirigent en
de pianist die nog altijd een eigen studio heeft, bleek dit geen probleem. Het koor paste zich goed
aan aan de nieuwe situatie. Tot ieders verrassing bleek het kerstconcert succesvol te zijn verlopen.
Het jaar werd met de kerstviering in Het Laar naar tevredenheid afgesloten.
Het nieuwe jaar 2007 bleek voor de nieuwe dirigent maar van korte duur. De gemoederen van
sommige leden bleken wat verhit te raken. In een gesprek met Phil Dolmans heeft het bestuur
tenslotte besloten toch afscheid van deze dirigent te nemen. Het afscheid kwam voor Phil
Dolmans als een donderslag bij heldere hemel. Hij was teleurgesteld in de beslissing van het
bestuur, omdat hij van mening was dat het bestuur hem niet voldoende tijd had gegeven om de
ambities van het koor te verwezenlijken. Het afscheid kwam voor sommige leden als een complete verrassing, voor anderen als een verlossing. Opnieuw werd het bestuur belast met het
zoeken naar een geschikte dirigent voor het koor, zeker geen gemakkelijke opgave.

HISTORIE RESURREXIT
Resurrexit 2006-2007

Jan van Baest, tweede
dirigent van Resurrexit

Cia de Backer,
pianiste en organiste

Jan van Baest wist het koor te begeleiden bij uitvoeringen en missen en was een geweldige steun voor het koor
in alle opzichten, als een bas die met zijn vaste stem een
steun bleek voor de overige bassen, als een solist die het
publiek wist te vermaken met zijn humoristische en
verhalende muziekstukjes en als een dirigent die het
vertrouwen had van het koor en zich altijd dienstbaar
opstelde als de vereniging daarom vroeg. Ook Cia de
Backer meldde zich als pianiste bij het koor en heden ten
dage begeleidt zij nog altijd op voortreﬀelijke wijze het
koor op orgel en piano.

Nieuwe dirigent.
Het bestuur wist al snel een nieuwe dirigent te contracteren in de persoon
van Arie Koorengevel. Hij is de oprichter en dirigent van zang- en muziekvereniging Cantabile, de vereniging die nog na aan zijn hart lag. Maar zoals
dingen gebeuren, hij was nu bereid om Resurrexit tijdelijk onder zijn hoede
te nemen. Arie wist respect af te dwingen, stelde zich sociaal op en wist op
zijn manier motivatie en discipline af te dwingen bij de koorleden van Resurrexit. Af en toe bracht hij de voorste linies in het koor in verlegenheid met
zijn droge humor. Bij afwezigheid van Arie nam Jan van Baest de dirigeerstok in handen.

Arie Koorengevel

Resurrexit 2008
In 2008 nam Resurrexit weer deel aan de
door F.T.Z. georganiseerde SAK- concerten. Arie Koorengevel was duidelijk een
voorstander van deze concerten, evenementen waarin de vereniging zich kon
meten met andere koren. Het koor was
uitermate ingenomen met deze
dirigent die het koor weer teug bracht
op de Tilburgse podia als lid van de F.T.Z.

Resurrexit tijdens het SAK-concert in 2008
o.l.v. Arie Koorengevel (Concertzaal)
Op 1 mei 2008 werd ook zijn echtgenote, Jacqueline, lid van de vereniging. Zij heeft echter niet
lang onder ons kunnen verblijven. Haar ziekte
verhinderde dat zij haar lidmaatschap bij Resurrexit kon voortzetten en zij is later na een kort
ziekberd overleden. Het heeft Arie danig beroerd
dat hij zijn vrouw zo vroeg moest verliezen.

Arie Koorengevel met echtgenote

HISTORIE RESURREXIT
Resurrexit 2008

Kerstconcert 2008. Resurrexit te gast bij Gemengd Koor Les Amis,
dat op 26-10 2008 haar 30e verjaardag vierde. Beide koren staan
hier op het podium.

Huldiging 40 jaar lidmaatschap Theo Perry
Op het Caeciliafeest in 2008 werd Theo Perry omhangen met
de nodige versierselen en de gouden speld wegens zijn
40-jarig lidmaatschap. Er hoorde vanzelfsprekend een
oorkonde bij (uiterst rechts op de foto).

HISTORIE RESURREXIT
Resurrexit 2009

Arie Koorengevel is met zijn herders op weg naar Bethlehem (via de Westermarkt!)
Tot op heden leidde Arie Koorengevel zijn kudde met verve. Zijn strenge wetten aangaande de
discipline waren door het bestuur hartelijk verwelkomd. En zoals Arie zegt: “de eerste punten zijn
te verdienen bij de opkomst van het koor; allemaal het boek in de linkerhand houden en gereguleerd opkomen, dat is de eerst winst”.
In de repetities liet hij ook van zich horen en wat we wel wat irritant vonden was, dat hij stampvoetend liet horen welke maat we moesten houden. Hij had zijn disciplinaire regels al aan het koor
kenbaar gemaakt. Hij had ook aangegeven, dat hij slechts voor korte tijd de dirigeerstok in handen
wilde nemen.

Cia de Backer: 2009 in St. Jozefzorg

Uitvoering in 2009 in St. Jozefzorg

Er werden onder Arie’s leiding een aantal concerten gehouden in de zorgcentra. Hij veranderde hier
en daar wat aan de onderlinge partijen, gaf er een eigen draai aan en daarmee had het stuk een
nieuwe arrangeur gekregen: A. Koorengevel. Het was een allerbeste kerel die het beste voor had met
zijn koorlieden, sociaal voelend, maar vooral ook een strenge leermeester. Hij was ook tweede
dirigent bij het seniorenorkest te Hilvarenbeek, waar ook ons lid Herman Ruis nog deel van uitmaakt.

HISTORIE RESURREXIT
Resurrexit 2009

Uitvoering in 2009 in St. Jozefzorg

WEET JE NOG WEL, DIE AVOND IN DE REGEN?
De volkszang uit Nederland en Duitsland en de Brabantse liederen sloegen goed aan bij de bewoners van St. Jozefzorg. Na de reorganisatie en de nieuwbouw van St. Jozefzorg, waarbij een herindeling plaatsvond via kleinere units, is het voor de grotere koren niet meer mogelijk om daar te
concerteren in verband met een te kleine beschikbare recreatieruimte (ca. 15 personen).

De fietstocht in de vakantieperiode anno 2009, georganiseerd door de feestcommissie.
De commissie zorgde altijd voor een tussenstop. We bleken nu op uitnodiging de camping van
Harrie en Kokkie Tausch aan te doen. Na hun verhuizing van Baarle Nassau hadden zij in Oisterwijk
een eigen huisje op de camping gevonden..

RESURREXIT ZOEKT ENTHOUSIASTE LEDEN

Gemengd Koor Resurrexit is een seniorenkoor van ca. 30 leden en bestaat in
2017 vijfenveertig jaar; zij staat sinds 2013 onder de bezielende leiding van Wil
van Leijsen en wordt al sinds 2006 aan de piano en orgel begeleid door Cia de
Backer-van Venrooij. De repetities vinden plaats op dinsdagmiddag van 14.00u
tot 16.00u in wijkcentrum ‘De Baselaer’, Hoefstraat 175, 5014 NT in Tilburg.

Nostalgie
Resurrexit neemt u graag mee naar vervlogen tijden met historische, muzikale
klanken van Nederlandse bodem, maar laat u ook kennismaken met prachtige
klassieke liederen en muziek uit film en musical. Wij zijn te vinden op de
Tilburgse podia en in de wijkcentra van Contour de Twern. Ook is Resurrexit
regelmatig te gast in de zorgcentra in Tilburg e.o., zeker in de kersttijd.

Religie
Zij verzorgt als gastkoor bovendien een aantal erediensten voor een aantal
parochies uit Tilburg waaronder: ‘De Goede Herder’ (Heike) en ‘Petrus Donders’
(Vlaspit) en de parochie Heikant-Quirijnstok (Mariakerk aan de Schans).
Dus eigenlijk hoeft u nu niet meer te twijfelen. Word lid! Elke leeftijd heeft zijn
charme, zelfs het ouder worden.
Voor nadere informatie kunt u onze website http://www.resurrexit.nl bezoeken
of u kunt ons bereiken via emailadres: info@resurrexit.nl
U kunt ook even bellen naar onze voorzitter Jan Kapitein tel. 013 4550529 of
naar het secretariaat 06 83699026.

WARM AANBEVOLEN

IN MEMORIAM

Opnieuw wordt Gemengd Koor Resurrexit opgeschrikt door
een droevig bericht. Piet Brocken, echtgenoot van ons
gewaardeerd lid Toos Brocken, is plotseling overleden.
Gemengd Koor Resurrexit heeft de uitvaart mogen verzorgen
in het Heike. De familie was erg vereerd met de mooie uitvaart
van Piet.
Gemengd Koor Resurrexit wenst Toos Brocken en de familie
en nabestaanden veel sterkte toe met het verlies en wij hopen
met zijn allen, dat zij na verloop van tijd misschien toch weer
terug zal keren binnen de gelederen van Resurrexit.

