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Van de redactie 
Vanaf september 2020 hebben velen van ons gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via Zoom 
de repetitie te volgen. Het is behelpen, maar het heeft een groot aantal leden toch in staat gesteld 
om nieuwe nummers in te studeren en via de borrelpraat, na afloop van de repetitie, met elkaar in 
contact te blijven. 
Complimenten aan het artistieke team dat zich heeft ingespannen om ons via Zoom toch te helpen 
met het instuderen van deze nummers. 
Gelukkig kunnen we vanaf juni 2021 weer gezamenlijk repeteren. Er zijn nog wel regels waaraan 
we ons moeten houden maar de vaccinatie begint zijn vruchten af te werpen. Helaas kunnen de 
geplande optredens voor juli en augustus nog niet doorgaan maar voor oktober en december 
staan er alweer twee in de lijst als de Corona voorschriften het toelaten. 
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de vakantieperiode. Op 3 september zien we elkaar weer gezond 
en uitgerust terug en hopelijk kunnen we dan ook weer op de gebruikelijke manier repeteren. 
Namens de redactie een fijne vakantie gewenst en geniet ervan. 
 

Van het Bestuur 
We eindigen dit seizoen van Kalinka gelukkig weer zoals we ook begonnen: met alle secties 
samen repeteren in de Melanchthon school, maar hoe anders was dat de maanden ertussenin. We 
hebben lang moeten wachten, maar eind mei konden we dan eindelijk weer starten met repetities.  
En 25 juni konden we ruim een half jaar later dan gepland ook eindelijk een Algemene 
Ledenvergadering houden om het vorige seizoen af te sluiten.  
Met het bestuur kijken we ook alvast vooruit naar volgend seizoen, en we hopen dat we dan weer 
zonder restricties kunnen repeteren, en dat er ook weer opgetreden kan worden! Er staan al een 
paar optredens gepland onder voorbehoud, daarover hieronder meer van de concertorganisatie.  
In samenwerking met de PR-commissie zijn we ook aan het kijken wat we kunnen doen om 
nieuwe leden te werven, bijvoorbeeld met een open repetitie. Als er leden zijn die graag willen 
meedenken en helpen, neem dan contact op met het bestuur.  
We hopen dat we het seizoen mooi kunnen afsluiten met een hapje en een drankje op 2 juli. En 
daarna wellicht nog twee extra repetities voor degenen die niet op vakantie gaan en geen genoeg 
krijgen van het samen repeteren.  
We wensen iedereen een fijne zomer en hopen iedereen op 3 september weer te zien! 
  
Marieke 
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Van de atistieke leiding 
Wij snakten er allemaal naar, zowel de artistieke leiding, als alle leden, en op 28 mei was het 
alweer mogelijk: live repeteren! En het percentage van de presentie spreekt meteen voor zich: 
januari t/m mei - gemiddeld 48% van de leden, in juni – 71%. 
Tijdens de eerste twee repetities hebben alle sectie apart gerepeteerd. Het was hard nodig voor 
het orkest om in een aangepast tempo de nummers, merendeels uit het nieuw repertoire, door te 
nemen, te controleren of de partijen kloppen, synchroon te gaan spelen en je eigen partij door te 
blijven spelen. 
Tegelijkertijd was het koor bezig om op een 1,5 meter afstand van elkaar te leren zingen, elkaar 
proberen te horen, een mooie klank binnen een partij te vormen, de teksten en de partijen door te 
nemen en echt te genieten van meerstemmig zingen, wat wij in de afgelopen maanden erg hebben 
gemist. Wat ook opeens nieuw was, was om niet alleen te luisteren, maar ook te kijken naar de 
dirigent om samen in te zetten en in hetzelfde tempo te blijven zingen. 
De dansgroep was vanaf mei life aan het repeteren op de parkeerplaats. En kon eerder dan 
andere secties genieten van samenwerken en in real life met muziek dansen. Natuurlijk met alle 
andere toebehorende zoals regen, wind, kou of warmte. Dus samen met anderen op school 
repeteren was voor de dansgroep een groot feest. Sommige leden kunnen nog steeds niet life 
meedoen, maar kunnen repetities wel via Zoom volgen. Dus Lock down van Corona heeft ook iets 
nuttigs gebracht.  
Inmiddels repeteren wij volgens het gebruikelijke schema, met een gezamenlijke repetitie van het 
koor en orkest na de pauze en zijn we al zo ver om ook een paar nummers met de dansgroep te 
gaan oefenen. Er zullen tempo’s en accenten in de muziek met de dans afgestemd worden, de 
plaatsen van de solisten van het koor in de nieuwe nummers worden bepaald, over de evt. 
danspasjes of de bewegingen van het koor wordt nagedacht.  
Er wordt iedere vrijdag met vol enthousiasme gewerkt, waarvoor wij, als artistieke leiding, zeer 
dankbaar zijn! 
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Van de dansgroep 
Net als de andere secties heeft de dansgroep sinds enkele weken eindelijk weer volwaardige 
liverepetities in de school. Eigenlijk voelde het voor iedereen als thuiskomen, ondanks dat we in 
verband met de examenopstelling in de aula nog niet in de gebruikelijke ruimte hebben 
gerepeteerd. Door de versoepelingen konden we de afgelopen weken steeds meer en meer. We 
kunnen nu eindelijk in choreografie oefenen, en af en toe ook zelfs met contact (al matigen we dat 
nog steeds zoveel mogelijk). In de periode dat we niet live konden repeteren waren we nog steeds 
steevast iedere week doorgegaan via Zoom, waardoor we eigenlijk gewoon zonder al te veel te 
herhalen door kunnen gaan met het ontwikkelen van alle choreografie. Langzamerhand leggen we 
de laatste hand aan alle nieuwe dansen en bereiden we ons voor op het mogelijke optreden in 
Drenthe. 
Joey de Haas 

 
Van de Concertorganisatie 
 
Voor 9 oktober staat RotjeKoor gepland. De organisatie is nog druk bezig met het plannen en 
zoeken naar locaties waar opgetreden kan worden. Daar er een andere opzet is als ten tijde van 
het Eurovisie Songfestival en er ook nog rekening gehouden moet worden met de Corona 
voorschriften zijn er nog veel onzekerheden over de invulling van het festival. We hopen zo 
spoedig mogelijk meer informatie te krijgen opdat we in september kunnen beginnen met de 
voorbereidingen.  
Half juli zal er een gesprek plaats vinden met de LCC Romeijns in Rotterdam-Ommoord. De datum 
van zondagmiddag 12 december 2021 staat genoteerd voor een optreden van Kalinka. 
Noteer ze in ieder geval voor de zekerheid in de agenda 
 
 

Wat Waar Wanneer Status 

SIVO festival 2021 Borger (Drenthe) 31 juli 2021 en/of 
1 augustus 2021 

Gaat niet door 

Festival Cambrai Cambrai, 
Noord-Frankrijk 

15 augustus 2021 Gaat niet door 

Korenfestival 
RotjeKoor 

Rotterdam 9 oktober  2021 In overleg 

Concert Romeynshof, 
Rotterdam-Ommoord 

12 december 2021 In overleg 

 
Verder wordt er contact gezocht met bekende relaties om te kijken of er een optreden afgesproken 
kan worden. Na de vakantie hopen we nog meer vrijheden te hebben en voor het Ensemble 
Kalinka concerten te realiseren. 
 
 


