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Een nieuw jaar is aangebroken.
Ook al is het laat toch wensen we iedereen, voor zover we ze niet gesproken hebben, alsnog een
voorspoedig en vooral gezond 2020. Aan het begin van het jaar werden we door Wilma weer
verwend met lekkere hapjes, dus dat was echt een goed begin.
De leden van Scala zijn inmiddels alweer een paar maanden aan het repeteren, want er staan
zoals u zelf kunt zien vele concerten in de agenda, waaronder natuurlijk het Jubileumconcert en dit
jaar ook een kerstconcert in het Noorse Zeemanskerkje, waarover in deze Actueel meer.
We hopen op een succesvol muzikaal jaar met veel publiek en zullen ons best doen net als altijd
mooie concerten te geven.

Het bestuur
Nagekomen bedankjes n.a.v. de jubilea waaraan aandacht is besteed tijdens het
jaarconcert.

Hier een bedankje van de
94jarige mevrouw Reniers,
die ondanks dat zij erg
slecht ziet toch de moeite
heeft genomen om zelf
bijgaand briefje te
schrijven:
Wij vonden dit erg leuk.
Bestuur Scala
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Vervolg: Nagekomen bedankjes n.a.v. de jubilea waaraan aandacht is besteed
tijdens het jaarconcert.
Hallo Peter,
Graag bedank ik hierbij voor de prachtige bloemen en de mooie attentie, die ik heb
gekregen voor mijn 60-jarige jubileum.
Groetjes,
Hans Langhorst

Scala Combo in Simeon en Anna op 21 december 2019
Zaterdag 21 december was het dan zover. Optreden van het Combo bij Simeon en Anna.
Het Combo, bestaande uit Berry(drum), Wim en Anneke(acc). Frans (bassist) en Erik onze
zanger. Helaas was Ruud de pianist wegen ziekte verhinderd.

Start om 14.30 en de zaal was
goed gevuld. Tot aan de pauze
gezellige Rotterdamse en
Amsterdamse nummers. De
stemming zat er meteen goed in
want er werd driftig meegezongen.
Toen een pauze voor de hapjes en
versnaperingen.
Na de pauze de kerstliedjes, ook
deze werden goed meegezongen
en zelfs de voetjes gingen van de
vloer.
Rond 16.15 uur was het einde. En
nadat Erik even gecontroleerd had
of zijn moeder nog in de zaal zat,
want die was bij een vorig optreden
van het Combo meegenomen door
een van de begeleiders naar de
zevende etage, werd de boel
ingepakt en kon er teruggekeken
worden op een geslaagd optreden.
Peter
Muller
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Jubileumconcert zaterdag 14 november 2020
Correctie van eerdere berichtgeving. Het
jubileumconcert is van april naar november
verplaatst, omdat de vereniging in
Hamburg ons heeft laten weten, dat zij niet
in staat is in april aan ons concert deel te
nemen, vanwege de onverwachte absentie
van hun dirigente. Daarop hebben we
besloten de datum naar november te
verplaatsen, zodat zij er toch bij kunnen
zijn.
Het concert vindt plaats in Theater Islemunda Herenwaard 17 Rotterdam IJsselmonde.
Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. Net als vorig jaar zijn de kosten € 15,00
p.p. inclusief een drankje in de pauze, waarvoor een bon aan het entreebewijs zal worden
gehecht. Dit om de afhandeling aan het buffet te bespoedigen. Voor en na afloop kan ook
iets te drinken worden besteld. Er kan dan op de reguliere wijze worden afgerekend.
Mensen die belangstelling hebben kunnen via de mail qm.rijsbergen@casema.nl kaarten
reserveren en de entreekosten overmaken op de bankrekening van Scala. Indien mogelijk
worden de kaarten meegegeven aan de orkestleden en kan dat niet dan liggen ze zoals
gebruikelijk bij de entree van de concertzaal klaar.
Het bestuur

Kerstconcert Noorse Zeemanskerk zaterdag 19 december 2020
In de Maasstad zijn diverse
buitenlandse zeemanskerken, onder
meer van alle Scandinavische
landen en van Engeland. Het zijn
een soort opvangcentra voor zeelui,
die daar hun godsdienstige plichten
kunnen vervullen en zich ook in een
plezierige omgeving kunnen
ontspannen.

In 1888 kreeg de Noorse Zeemanskerk een eigen
lokaal aan de Leuvehaven, midden in het
havenkwartier. Het was niet meer dan een
leeskamer, die ook voor zeelieden uit andere
landen werd opengesteld. Het aantal bezoekers
nam snel toe en dat was voor een groot deel te
danken aan dominee N.C. Christie, die elke avond
een rondgang langs de kaden en over de
Schiedamsedijk maakte. Hij haalde de zeelui van
de straat en uit de kroegen naar zijn zeemanstehuis.
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Vervolg: Kerstconcert Noorse Zeemanskerk zaterdag 19 december 2020
Na veel moeite kreeg men toestemming te bouwen bij het park met zicht op de Parkhaven.
In deze rustige omgeving verrees een mooi houten kerkje, in typisch zeventiende-eeuwse
Noorse bouwstijl. Het kerkje kon gebouwd worden dankzij talrijke giften, onder meer een
ruime bijdrage van Koning Haakon VII van het juist onafhankelijk geworden Noorwegen.
Op 26 juli 1914 werd het kerkje ingewijd door bisschop Erichsen uit Bergen.
Het kerstconcert van Scala zal in dit kerkje gegeven worden door het A-Orkest van Scala.
Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. De entreekosten bedragen
€ 15,00 p.p. inclusief een drankje in de pauze, waarvoor een bon aan het entreebewijs zal
worden gehecht. Dit om de afhandeling aan het buffet te bespoedigen. Voor en na afloop
kan ook iets te drinken worden besteld. Er kan dan op de reguliere wijze worden
afgerekend.
Mensen die belangstelling hebben kunnen via de mail qm.rijsbergen@casema.nl kaarten
reserveren en de entreekosten overmaken op de bankrekening van Scala. Indien mogelijk
worden de kaarten meegegeven aan de orkestleden en kan dat niet dan liggen ze zoals
gebruikelijk bij de entree van de concertzaal klaar.
Het bestuur

Archief op orde
Na het vertrek van de beheerder van het muziekarchief was er behoefte aan een opvolger.
In eerste instantie heeft Wim Baerken deze taak op zich genomen. Op zich geen
verkeerde keus ware het niet dat hij al vele taken voor Scala vervulde, zoals lidmaatschap
muziekcommissie, leider van ons combo en voorzitter van ons bestuur. Dit was eigenlijk
een beetje teveel van het goede. Wim heeft zich dan ook teruggetrokken uit de
muziekcommissie en het archief overgedragen aan Conny de Jong.
Dat werk bleek geen sinecure te zijn, want alles moest eerst vervoerd worden naar de
woning van Conny en bij het naar beneden dragen van de dozen met muziek in S&A bleek
één van die dozen het te begeven en sloeg de bodem er uit. Gevolg diverse
muziekstukken op een hoop en dus ook door elkaar. Dat werd een hele klus om alles weer
netjes in mapjes te krijgen.
Ook zijn vorig jaar alle niet gebruikte muziekstukken uit de mappen van de leden terug
ontvangen. Die moesten dus ook weer ordelijk
bijeen gevoegd worden.
Samen met Yvonne Spil en Lenette Hofman,
die met Conny de Muziekcommissie vormen, is
er hard gewerkt. Natuurlijk is het meeste werk
door Conny verricht, maar het resultaat mag er
zijn, zoals ook op het plaatje is te zien. Als klein
bedankje hebben ze een welverdiende attentie
ontvangen voor hun noeste arbeid. We zijn blij
met jullie, nogmaals hartelijk dank.
Het Bestuur
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Bericht van overlijden

Op 18 februari overleed Rob de Vries. Een donateur die
ons vanaf 1 januari 1982 tot het laatst heeft gesteund.
Wij condoleren hierbij zijn familie en hopen dat ze troost bij
elkaar zullen vinden.
Het bestuur en leden Scala

Contributies en Donaties 2020
Zoals iedereen weet, wordt de contributie en donatie in de Algemene Ledenvergadering
bepaald. Zolang die nog niet is geweest zijn de volgende bedragen verschuldigd;
Contributie volwassene
Contributie jeugdlid

€ 198,00 per jaar
€ 99,00 per jaar

Donateurs lid geworden voor 2011
Donateurs lid geworden na 2011

€ 11,80 per jaar
€ 12,50 per jaar

U kunt deze contributie/donatie overmaken op onze rekening bij de ING rekeningnummer
NL06INGB0002906032 t.n.v. RAV Scala te Capelle ad IJssel
Om extra kosten te vermijden zenden wij hiervoor geen rekeningen, maar vragen wij u
deze betaling zelf via een overschrijving op papier of online in orde te maken.
Ria Rijsbergen
Penningmeester

Wijzigingen adres, e-mail en tel. doorgeven
De secretaris verzoekt een ieder evt. wijzigingen van adres, telefoonnummer of e-mailadres
uitsluitend aan hem door te geven. Dit geldt ook voor nieuwe aanmeldingen of opzeggingen.

E-mail: RAVScala@outlook.com of telefonisch 06-18753165
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Agenda
2020
Zaterdag
Maandag
Maandag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Maandag
Maandag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag

14 maart 2020
23 maart 2020
30 maart 2020
04 april 2020
26 april 2020
26 april 2020
25 mei 2020
28 september 2020
07 november 2020
14 november 2020
13 december 2020
19 december 2020

Concert Ravenswaard te Rotterdam
Concert Simeon&Anna
ALV Scala (Geen repetitie)
ALV NOVAM te Ede
Festival NOVAM te Hilversum??
Concert S&A Combo
Project Muziekschool Barendrecht
Concert Simeon&Anna A-Orkest
Festival Hoek van Holland
Jubileumconcert Scala
Concert S&A Combo
Concert Noorse Zeemanskerk A-Orkest

20 februari 2021
11 april 2021

Concert Sonnenburgh Rotterdam
Concert Kerk Hoogvliet

2021
Zaterdag
Zondag

Dirigente: Yvonne Spil-van Horik
06-24418905
e-mail: jspil55@kpnmail.nl
Voorzitter: Wim Baerken
06-38922280/010-4556140
e-mail: w_baerken@hotmail.com
Penningmeester/Redactie Scala Actueel: Ria Rijsbergen
06-51067083
e-mail: qm.rijsbergen@casema.nl
Bankrekening t.n.v. RAV Scala NL06 INGB 0002 9060 32
Secretaris: Peter Muller
06-18753165
e-mail: RAVScala@outlook.com
Algemeen Bestuurslid: Berry van den Oever
06-51079109
e-mail: b.oever@chello.nl
Bij afwezigheid van een repetitie gelieve te bellen, appen of sms’en naar:
Secretaris Peter Muller 06-18753165
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