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Nieuwe Leden 
 
 
 
 
 
Algemeen 
Het Haags Renaissance kamerkoor is een gemengd koor met momenteel 20 
leden. Het is in 1982 opgericht en staat sinds augustus 2017 onder artistieke 
leiding van Enrico Ruggieri.  

De basis van ons repertoire bestaat uit de prachtige koormuziek van de 16e en 
17e eeuw. In onze muziek proberen wij een evenwicht te vinden tussen 
wereldlijke en religieuze muziek en tussen a capella zingen en zingen met 
instrumentale begeleiding. Ieder jaar brengen we een nieuw programma en 
geven we een concertuitvoering voor publiek in een mooie kerk in Den Haag. 

Wij streven naar hoge muzikale kwaliteit in een prettige sfeer. Het oefenen van 
de partijen doen we thuis, de repetities gebruiken we om te werken aan 
harmonie, klankkleur, dynamiek en dictie. Regelmatig werken wij aan 
stemvorming met een professionele zangdocente.  

Als je belangstelling hebt om lid te worden van het Haags Renaissance 
Kamerkoor, hierbij alvast wat informatie over hoe we binnen het koor te werk 
gaan: 

 

Repetities 
De repetities zijn wekelijks op woensdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur in 
de Noorderkerk, Schuytstraat 11, Den Haag. We streven ernaar om altijd op de 
repetitie aanwezig te zijn. En als je een keer echt niet kunt komen: 

• zet op de absentielijst bij de datum dat je niet kunt een kruisje achter je 
naam, 

• als je onvoorzien verhinderd bent, geef het dan bijtijds door aan één van de 
bestuursleden (zie beneden), 

• spreek met iemand van je stemgroep af om achteraf te horen welke 
praktische en muzikale afspraken er op de gemiste repetitie gemaakt zijn. 



 
Wij repeteren in de regel ook in de schoolvakanties, tenzij anders wordt 
besloten. Alleen in de zomervakantie (juli tot en met augustus) en in de 
kerstvakantie zijn er geen repetities. 

 

Eén keer per jaar houden wij een koor(mid)dag: een hele zaterdag(middag) 
koorrepetitie, apart met stemgroepen oefenen en werken aan stemvorming 
onder leiding van een professionele zangpedagoge. In aanloop naar een 
concert kan dit ook samenvallen met een tutti-repetitie. 

Wekelijks geeft de dirgent op welke stukken voor de week erna ingestudeerd 
moeten worden. Het ‘huiswerk’ staat op de website. Het gaat hierbij niet alleen 
om de noten, maar ook om andere muzikale aspecten zoals uitspraak, 
dynamiek, tempo en dergelijke.  

 

Lid worden 
Als je belangstelling hebt voor het koor en lid wilt worden, kun je een aantal 
repetities meemaken en daarna een afspraak maken met de dirigent om voor 
te zingen.  

Bij dit voorzingen doe je een aantal stemoefeningen zodat de dirigent het 
bereik en de klankkleur van je stem kan beluisteren. Daarna zing je een (deel 
van een) muziekstuk uit ons repertoire, dat je thuis kunt instuderen en 
voorbereiden. Bij het voorzingen is altijd een bestuurslid aanwezig en bij 
voorkeur een koorlid uit de betreffende stemgroep. De dirigent beslist in 
overleg met deze twee koorleden over toelating. 

Projectleden 
Bij ons koor bestaat ook de mogelijkheid om, in overleg met de dirigent, lid te 
worden voor de duur van één project/aanloop tot een concert. Dit zijn dus 
tijdelijke leden/projectleden. Voor projectleden geldt in grote lijnen hetzelfde 
als voor permanente koorleden, maar dan voor de duur van het project. 
 

Contributie 
Vanaf het moment dat je aangenomen bent na het voorzingen, gaat het 
lidmaatschap in. Vanaf de maand die volgt op het voorzingen betaal je dan ook 
contributie.  

De contributie bedraagt € 25,00 per maand te storten op rekening  
NL 98INGB 0003829562, ten name van Haags Renaissance Kamerkoor, 
Hoefbladlaan 70, 2555 EH, Den Haag.  



 
Het koor is een vereniging en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bij de 
secretaris zijn de statuten en het huishoudelijk reglement te verkrijgen.  

 
Praktische zaken 
Ieder koorlid krijgt een muziekstandaard in bruikleen, en een zwarte map om 
de bladmuziek in op te bergen. Afspraak is dat voor een concert altijd die 
zwarte map gebruikt wordt. De basiskleding bij een concert is donkerblauw, 
maar geen jeans. We dragen er een lichtblauwe of rode sjaal bij. Per concert 
wordt afgesproken welke kleur. Deze sjaal krijg je ook in bruikleen van het 
koor. 
 
Een prettige tijd bij het Haags Renaissance Kamerkoor! 
 
Bestuur 
Voorzitter:  Marijke van den Broek    mbroek54@ziggo.nl  

(06 197 672 51) 
Secretaris  Cees van de Akker        ceesvandenakker@hotmail.com 
                                                                              (06 449 665 88) 
Penningmeester: Sytse Bruinsma  sbruinsm@xs4all.nl  
       (06 22 44 65 14) 
Dirigent  Enrico Ruggieri  info@enricoruggieri.com 
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