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Van de redactie 
Het heeft even geduurd maar hier is dan weer een nieuwsbrief. De laatste van het jaar 2021. Een 
jaar waarin we op verschillende manieren hebben gerepeteerd. Na de vakantie konden we 
eindelijk weer op de normaal repeteren. Helaas heeft Corona op het moment van dit schrijven 
weer een hoop onzekerheden veroorzaakt. Het optreden van 12 december werd afgezegd en de 
repetities moeten worden aangepast. Ondanks deze tegenvallers lukt het nog steeds om te 
repeteren al is het in een aangepaste vorm. Er zijn voor 2022 aanvragen om op te optreden dus 
ook weer iets om naar uit te kijken en voor te blijven repeteren.  
 
Een positieve mededeling is dat de PR-commissie versterking heeft gekregen. Svetlana Klop en 
Maria Eschbach zijn toegevoegd aan het PR-team. We hopen met deze uitbreiding de 
naamsbekendheid van het ensemble Kalinka te kunnen vergroten. 
Verder wensen we jullie fijne Kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 2022. 
 
Van het bestuur 
Afgelopen september begonnen we vol enthousiasme het nieuwe seizoen bij Kalinka. Repetities 
konden steeds meer op de normale manier plaatsvinden, zonder afstand en mondkapjes, en er 
stonden weer optredens op de agenda. Alle secties gingen geïnspireerd aan de slag met nieuwere 
en oudere nummers, en er kon ook weer meer met alle secties samen geoefend worden. In 
oktober kwam onverwacht al het eerste optreden in Avifauna, daarover hieronder meer, maar wat 
was het heerlijk om weer in kostuum voor publiek te zingen, spelen en dansen. We hebben 
genoten! Maar helaas namen de besmettingen daarna weer toe en werden dus ook de repetities 
aangepast, eerst strakkere basisregels, daarna ook qr-codes en zelfs het verplaatsen naar de 
zaterdagmiddag. Er werd veel flexibiliteit gevraagd en we zijn dankbaar om de toewijding van de 
artistieke leiding en de leden aan de vereniging te zien. Helaas kon het geplande optreden in 
Romeynshof uiteindelijk toch niet doorgaan, en zullen ook de eerste repetities van het nieuwe jaar 
weer online moeten plaatsvinden. Ook de plannen voor een feestelijk afscheid van 
oud(bestuurs)leden en een gezellig ledenweekend zijn voorlopig uitgesteld. Als bestuur proberen 
we zoveel mogelijk de repetities door te laten gaan, het liefst natuurlijk met elkaar op school. We 
houden jullie op de hoogte en hopen jullie snel weer te zien!  
Voor nu wensen we iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2022! 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 

 



   
 

pag. 2 

december 2021 

KALINKA Nieuwsbrief 

Van de Concertorganisatie 
Het eerste optreden in 2021 kwam als een verrassing. Na een telefoontje begin september konden 
we op woensdagmiddagmiddag 13 oktober 2021 optreden in het Avifauna in Alphen aan den Rijn. 
Uit Rusland had men twee Steller zeearenden in een nieuwe volière geplaatst. De officiële opening 
van deze volière werd gedaan door de wethouder en het ensemble Kalinka mocht hierbij zorgen 
voor de vrolijke noot. Na afloop van het optreden en het omkleden konden we in de kantine ook 
meegenieten van de versnaperingen en drankjes. Zowel van de directie en organisatie van het 
Avifauna als van het publiek kregen we complimenten voor het optreden. Het was een geslaagde 
middag. 
 

   
 

  
 
Verder is er ook contact gezocht met oude relaties om Kalinka onder de aandacht te brengen. 
Veelal heeft men al een planning tot in 2022 maar bij enkelen zijn er nog kansen voor ons die we 
warm zullen houden. Helaas kon door de Coronapandemie het optreden op 12 december in de 
Romeynshof niet doorgaan. Naar een datum zal eind januarie 2022 worden gekeken. 
 
Wat Waar Wanneer Status 
Concert Romeynshof, 

Rotterdam-Ommoord 
12 december 2021 Geannuleerd 

Defilé Frankrijk Parijs - Thiais 20 maart 2022 In overleg 

Concert Romeynshof, 
Rotterdam-Ommoord 

Voorjaar 2022? Bespreken eind 
januari 2022 

RotjeKoor Rotterdam Nog onbekend Wachten op 
informatie 

 


