
JAAROVERZICHT 2006

VIVACE
We begonnen dit jaar met ons Mozart-concert op 17 maart in de Sacramentskerk in Delft.
Het concert was een groot succes, mede ook door sopraan-soliste. Er was sprake van een zeer goede 
samenwerking met de vrijwilligers van de kerk, met het orkest en met de solisten. Het koor heeft 
werkelijk prachtig gezongen.
Het vele publiek was vol lof. Men heeft genoten. Volgens velen had dit concert langer mogen duren en 
was het prachtig. Kortom, een uitvoering om trots op te zijn.

Op 11 mei hadden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Er waren, buiten het bestuur, 21 leden aanwezig
 Het was een enerverende vergadering.

In de week van 15 mei werd door 5 van onze leden de Anjercollecte gelopen. Dit heeft ons € 139,90 
opgeleverd, waarvoor de collectanten nogmaals dank.

29 juni was de laatste koorrepetitie voor de zomerstop. We zijn deze avond op de fiets via de 
Vlaardingsekade naar Hugo gegaan. Hier hebben we uitleg gekregen over de imkerij en de mooie 
omgeving bewonderd. En naar goed gebruik hebben we de zomerstop ingeluid met een drankje en een 
hapje.

Op 17 augustus begonnen de koorrepetities weer.

De Kerstmarkt werd gehouden op 9 december. Dankzij de hulp en inzet van een flink aantal koorleden, 
zowel bij het bereiden van de erwtensoep als bij de verkoop ervan, hebben we € 339,00 in de clubkas 
kunnen storten. Het was een gezellige middag en avond, met gelukkig droog weer.

De laatste repetitie van het jaar, op 28 december, werd traditioneel afgesloten met oliebollen en 
glühwein.

We kunnen terugzien op een enerverend jaar voor de vereniging. Een jaar waarin we een prachtig 
concert hebben gegeven. Maar ook een jaar waarin er meningsverschillen over deelname aan de opera 
als vereniging tussen sommige leden en het bestuur zijn ontstaan, waar helaas geen compromis in 
gevonden is. Ondanks dit is Vivace doorgegaan met haar muzikale programma en zijn we met z’n allen 
hard aan het repeteren voor ons mooie concert in 2007. We zien de toekomst van onze vereniging met 
vertrouwen tegemoet.

VOX DELFLANDIAE
Op 25 juni was het eerste Vox-concert van dit jaar. Uitgevoerd werd Cantate 76.

Op 1 oktober was het volgende concert. We voerden Cantate 208 uit; de Jachtkantate. Dit is een 
cantate over de jacht op harten. 

Op 17 december hadden we een bijzonder concert. Tijdens dit concert werd er afscheid genomen van 
Ad Wouters als solist. Op zijn verzoek werden Cantate 20 en Cantate 85 uitgevoerd. Voor ons als koor 
was hierin niet zoveel te zingen. Gelukkig sloten we het concert af met een deel 1 uit het 
Weihnachtsoratorium. Altijd weer een feest om te zingen en te horen.

Dit concert vormde een waardige afsluiting van het Vox-jaar. Voor volgend jaar staan 4 Vox-concerten 
gepland, tot groot genoegen van een groot aantal vaste Vox-bezoekers.
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