
Bijlage bij jaarverslag Vivace 2005
Turandot, chronologisch overzicht

- nov 2004 - besluit om als vereniging mee te doen met Turandot. Er zijn drie uitvoeringen voorzien in de open 
lucht in mei/juni 2006. In verband met de aan Turandot te besteden tijd wordt het Mozart-concert uitgesteld van 
najaar 2005 naar begin 2006.
 
- jan-juli 2005 - de eerste helft van de repetities wordt besteed aan Turandot. Naast enthousiaste geluiden, wordt 
ook van verschillende leden gehoord dat zij niet willen meedoen aan Turandot.
 
- juni 2005 - het Mozart-concert wordt gepland op 17 maart 2006 (nog steeds in de veronderstelling dat 
Turandot in mei of juni 3x wordt uitgevoerd).
 
- juli 2005 - Dario Fo verstuurt een repetitieschema, waaruit blijkt dat het inmiddels gaat om 10 uitvoeringen in 
april 2006.
 
- aug 2005 - Aangezien naar de mening van Koos de noten van Turandot in de grondverf zitten, wordt 
aangekondigd dat Vivace niet langer wekelijks Turandot zal repeteren. Hierop ontstaat een meningsverschil met 
Dario Fo: Dario Fo meent dat is afgesproken dat Vivace Turandot wekelijks zal blijven repeteren tot de 
uitvoeringen; het bestuur van Vivace meent dat zo'n afspraak niet is gemaakt, en dat verdere "noten"repetities 
ook niet veel zouden toevoegen. Het bestuur besluit de samenwerking met Dario Fo te beeindigen om de 
volgende redenen:
    - normaal overleg over het gerezen meningsverschil blijkt niet mogelijk
    - de wijziging in de planning (10 uitvoeringen in april i.p.v. 3 in mei/juni) is besloten zonder enig overleg met
Vivace
    - 10 uitvoeringen in krap 3 weken vormt voor veel leden een onoverkomelijk zware belasting
    - Dario Fo eist dat het Mozart-concert andermaal wordt uitgesteld, waardoor voor de leden die niet aan 
Turandot meedoen een te lange periode met een weinig interessant programma zou ontstaan, en er twee jaar 
lang geen "eigen" concert van Vivace zou zijn.

Het bestuur geeft uitleg van dit besluit aan de leden.

- 25 aug 2005 - in een extra ledenvergadering wordt gepeild hoeveel leden willen meedoen aan Turandot. Dit 
blijkt een minderheid te zijn. Om ruimte te maken voor deze leden om mee te doen met Turandot, wordt met 
Dario Fo schriftelijk afgesproken dat tot het Mozart-concert Dario Fo op de donderdagen in Schipluiden zal 
repeteren tot 20.30 uur en Vivace vanaf 20.30 uur. Na het Mozart-concert zullen alle donderdagen beschikbaar 
zijn voor Turandot.
 
- eind jan 2006 - Dario Fo gaat iedere donderdag de hele avond repeteren in Poeldijk. Er komen daarom 
afzeggingen van leden voor het Mozart-concert. Het bestuur vraagt in een brief aan de leden te bevestigen of ze 
meedoen aan het Mozart-concert. Daarop komen boze reacties.


