Eersel, april 2020
Geachte Vriend/ sponsor van Con Amore et Anima.
2020 zal voor iedereen een jaar blijven om nooit meer te vergeten.
De wereld werd eind vorig jaar opgeschrikt door een uitbraak van een nieuw coronavirus in
de regio Wuhan in China. Een virus dat zich al snel daarna heeft verspreid over de hele
wereld. Een virus dat op bijna alle gebieden zijn impact heeft.

Graag hadden we u via deze nieuwsbrief op de hoogte gebracht van onze Algemene
Ledenvergadering, die in maart zou plaatsvinden. Helaas is deze Algemene
Ledenvergadering naar een nog te bepalen tijdstip verschoven. We hebben daarom ook
Frans Teunis ( 40 jaar koorlid), Olga Skorja en Jos van Grootel (beiden 25 jaar koorlid) niet
kunnen fêteren met hun jubileum. Ook zij zullen op een later tijdstip in het zonnetje
gezet worden. Dit nieuws houdt u nog van ons te goed.

We willen u echter toch op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen binnen Con
Amore et Anima.
Sinds maart hebben er geen repetities meer plaatsgevonden, meteen na het eerste advies
van het RIVM om bijeenkomsten zoveel mogelijk te vermijden. Ook de komende periode
zal het koor niet bij elkaar komen. Dat wil niet zeggen dat we niet bezig zijn. Jacques
Lemmens, onze dirigent, heeft afgelopen periode niet stilgezeten. Integendeel. Hij heeft
gezocht naar nieuw repertoire ter aanvulling van kerstrepertoire en repertoire voor een
eventueel volgend concert. Dit nieuwe repertoire is opgenomen op de website en door
koorleden thuis te beluisteren en alvast in te studeren. Huiswerk dus!

Terugkijkend heeft Con Amore de afgelopen maanden een hele drukke periode gehad met
vele mooie concerten.
We hebben ons eerste concert onder leiding van Jacques Lemmens gehouden op zondag 3
november In Mierlo-Hout samen met het Houts Gemengd Koor
Vervolgens hebben we de jaarlijkse Sinterklaas intocht bij de Muzenval en op de kiosk op
de Markt opgeluisterd met gezellige liedjes, waarbij we werden ondersteund door veel
kinderen en hun ouders. Hier hebben we voor de eerste keer ook de nieuwe elektrische
piano van het koor goed kunnen gebruiken. Deze aankoop hebben we mede door de
donatie van de Rabo support-actie kunnen doen, we danken iedereen die op ons gestemd
heeft.
Ook op het jaarlijkse Kerstconcert wat we georganiseerd hebben samen met
muziekvereniging de Goede Hoop kunnen we met een erg tevreden gevoel terugkijken.
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Wat heerste er een erg fijne sfeer! Deze sfeer was er ook toen we cliënten en bezoekers
van de Kerkebogten mochten toezingen in een klein kerstconcert.
Op 19 januari hebben we vele Vrienden mogen begroeten bij ons jubileumconcert in de
Muzenval. Behalve het gezongen repertoire kon het publiek genieten van een quatre-mains
op piano door onze dirigent Jacques Lemmens en vaste pianiste Marjan Hermens.
Daarnaast werd een verhaal verteld door een van onze contente leden over de historie van
het koor. Uiteraard werd het concert afgesloten met het zingen van ons clublied Consistere
Con Amore.
Nog net voordat de coronacrisis een einde maakte aan bijeenkomsten en uitvoeringen,
hebben we samen met Gemende zangvereniging d’Eyckelberg een concert gegeven in De
Kattendans in Bergeijk. Een zeer succesvolle samenwerking in een sfeervolle ambiance. We
hebben met onze planning van de concerten achteraf gezien zeer veel geluk gehad. We
hebben ze allemaal kunnen laten plaatsvinden. Daar zijn we heel erg dankbaar voor.
De komende periode gaan we ons voorbereiden op o.a. het kerstconcert in 2020 en een nog
te plannen concert in 2021. We gaan veel nieuw repertoire instuderen voor zover dit
mogelijk is.

Alle concerten, en dat waren er vele, zijn mede door uw donatie aan de Vrienden van Con
Amore mogelijk geweest. Wij danken u heel hartelijk voor uw steun. Het komende jaar
hopen wij wederom op uw steun te mogen rekenen.
Wij willen de donaties van de Vrienden in de maand juni via de automatische incasso
innen, mochten er hierover nog vragen/opmerkingen zijn dan kunt de penningmeester via
de mail van ons secretariaat bereiken (secretaris@conamore-eersel.nl)
We hopen dat u allen de komende periode in goede gezondheid doorkomen.
Met muzikale groet,

Peter van de Sande
Voorzitter Con Amore et Anima
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