Aan alle betrokkenen bij:
* Corda Vocale
* Dutch Jenkins Choir
* Jerusalem Passion
Beste muziekvrienden, naast alle - per koor - gestuurde Coronaals nu even een bericht aan jullie
allemaal.
Wij hadden ons er ZO op verheugd: vandaag dat mailtje aan iedereen: We tellen af . . . . . de
klok loopt . . . . . .
Vandaag over precies 1 jaar, op 27 maart 2021, zal de JP weer klinken in het Zuiderstrand
Theater. Want dat is in principe allemaal geregeld.
Maar, …… naast het inmiddels af moeten zeggen van 4 concerten, kleine optredens en
huwelijken, gaat nu ook de reis naar Lübeck niet door. Er moet met van alles worden
geschoven, ………. wordt alles dan nog wel haalbaar?
Onze gemeenschappelijke ‘vijand’ kent geen rangen, standen, rassen, afkomst,
inkomensverschillen enz. Nooit eerder werd het ZO duidelijk, dat de mens “mens” is, gelijk aan
elkaar en evenzo afhankelijk van elkaar. Misschien dat er een verschil is in
verantwoordelijkheden maar verder zijn wij allen één, zoals in de JP ook zo mooi wordt
bezongen: “We shall be one”!
En juist daarom plannen wij in het volste vertrouwen dat ‘het weer goed komt’ vooruit. Dat doen
er overigens meer waardoor het een strijd is op het gebied van de huur van een zaal, de
agenda’s van musici die nu leeg zijn maar straks hopelijk weer gevuld enz. Wij zitten er bovenop
en hebben even wat tijd nodig om alles op een rij te krijgen: wat betekent die actuele situatie voor
al onze projecten en hoe kunnen we er met elkaar vorm aan (blijven) geven. Wij willen niet zoals bijvoorbeeld in de sport - alles een jaar opschuiven: koorzangers laten zich niet klein krijgen
en alhoewel het hier en daar misschien extra inspanning kost: we gaan ervoor!
Dat geldt ook voor de reis naar Lübeck: wij zijn vol vertrouwen, dat na de zomer een en ander
weer in rustiger vaarwater is beland en dat het dan juist voor allen, die vakantie of andere leuke
activiteiten zagen verdwijnen, een mooi vooruitzicht zal zijn om een feestelijke reis te maken en
hopelijk samen “de overwinning te vieren”. Misschien dat het inmiddels verrichte werk hieraan
dan toch tot iets (nog meer bijzonder?) zal leiden. Met een extra feestelijk programma!
Datzelfde geldt ook voor de actuele 4-mei activiteiten en alles wat daarbij hoort. Maar . . . .
volgend jaar staat ook al vast: de 75e herdenking. Jawel, het is 76 jaar bevrijding, maar er werd
eerst bevrijd en een jaar later begonnen met herdenken. Dus . . . 4 mei 2021: 75 jaar herdenken.
Alleen is de locatie nog niet bekend. Maar de organisatie is er al klaar voor!
Om nu alle projecten en activiteiten goed in elkaar te laten passen, zowel met betrekking tot
organisatie als repetitietijd etc. hebben wij even de tijd nodig om die puzzel te leggen. Zodra dat
rond is melden wij ons weer, ook ten aanzien van de afspraken die wij maken met betrekking tot
het annuleren van de reis in mei, de afwikkeling daarvan en de mogelijke doorstart. Plus het JPproject, etc. Daar komt z.s.m. bericht over.
Tot snel, blijf - op afstand - dicht bij elkaar en . . . . blijf gezond!
Namens Corda Vocale, Dutch Jenkins Choir, JP Muziekproducties
Hans Matla.
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