
 

Opmaat  
 
 
 
 

...voor nieuwe leden 
 
Het Haags Renaissance kamerkoor is een gemengd koor met ongeveer 20 leden. Het is in 
1982 opgericht en sinds augustus 2017 is Enrico Ruggieri onze dirigent.  

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

Wij streven naar hoge muzikale kwaliteit in een prettige sfeer. We studeren de partijen thuis 
in, de repetities gebruiken we om met de dirigent te werken aan harmonie, klankkleur, 
dynamiek en dictie. Koor en dirigent stimuleren en inspireren elkaar. Regelmatig werken wij 
aan stemvorming met een professionele zangdocent of stemcoach. Ons koor is ook een 
gezellig koor, het sociaal gebeuren speelt ook een belangrijke rol.  

 

Repetities 
De repetities zijn wekelijks op woensdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur. Er is tussendoor 
een pauze voor koffie of thee. We repeteren in de kerkzaal van de Noorderkerk, Schuytstraat 
11, Den Haag.  

De dirigent geeft elke week aan welke stukken we voor de komende repetitie instuderen. 
Dat huiswerk staat op de ledenpagina van de website (Mijn HRKK > Mededelingen). Behalve 
om de noten, gaat het daarbij ook om andere muzikale aspecten zoals uitspraak, dynamiek, 
tempo en dergelijke.  

Speciale repetities 
Eén keer per jaar houden wij een koor-oefenmiddag: een hele zaterdagmiddag koorrepetitie, 
waarin ook het zingen zelf aan de orde komt. Gedurende het jaar oefent de dirigent 
incidenteel met alle vier stemgroepen apart. Eén a twee keer per jaar werken we aan 
stemvorming onder leiding van een professionele zang- en stemcoach. In de aanloop naar 
een concert kan dit ook samenvallen met een tutti-repetitie. 

Stemgroepen 
De stemmen in het koor zijn verdeeld in vier stemgroepen, bassen, tenoren, alten en 
sopranen. Koorleden oefenen regelmatig met hun stemgroep bij iemand thuis, of ook wel op 
aanvraag met de dirigent in de Noorderkerk. Per stemgroep is er een coördinator die dit 
regelt. Soms vormen koorleden een kwartet of kwintet om bij iemand thuis een keer met 
alle ‘stemmen’ te oefenen. 

 
  

 



 
Aanwezigheid en verhindering 
Omdat we een kamerkoor zijn met relatief kleine bezetting, streven we ernaar om elke week 
aanwezig te zijn. We zingen immers veel meerstemmige liederen en dan telt elke stem! Als 
je een keer 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), 
▪ raadpleeg naderhand je stemgroepcoördinator om te horen welke 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 en augustus) en in de kerstvakantie zijn er geen repetities. 

Praktische zaken 
Ieder koorlid krijgt een muziekstandaard in bruikleen, en een zwarte map om de bladmuziek 
in op te bergen. Alle bladmuziek staat op de website van het koor (Mijn HRKK > 
Mededelingen). Voor het instuderen van de liederen zijn op de website muziek-bestanden 
beschikbaar met per stemgroep de stemmelodieën, de zgn. MIDI-files. Ook zijn van de 
meeste liederen concertuitvoeringen te beluisteren door professionele koren. 
Voor concerten gebruiken we altijd de zwarte koormap in combinatie met de 
muziekstandaard. In incidentele gevallen kan de dirigent van ons vragen sommige liederen 
bij een concert uit het hoofd te zingen, dus zonder koormap en standaard. Ook kan het 
voorkomen dat we in sommige situaties zonder standaard zingen. Voor concerten geldt dat 
we nette kleren dragen in de basiskleur donkerblauw (maar geen jeans).  
 

 

Lid worden 
Als je nog geen lid bent, maar wel belangstelling hebt voor het koor, kun je een aantal 
repetities meemaken op de woensdagavond en daarna een afspraak maken met de dirigent 
voor een auditie.  

Auditie 
We noemen dat ook wel ‘voorzingen’: voorafgaand aan de repetities, of in de pauze doe je 
apart met de dirigent een aantal stemoefeningen zodat hij het bereik en de klankkleur van je 
stem kan beluisteren. Daarna zing je een (klein deel van een) muziekstuk uit ons repertoire, 
dat je thuis een paar weken van te voren kunt instuderen en voorbereiden. Bij het 
voorzingen is altijd een bestuurslid aanwezig. De dirigent beslist in overleg met het 
bestuurslid over toelating. 

Projectleden 
Als je je niet voor langere tijd kunt of wilt binden aan ons koor, kun je ook in overleg met de 
dirigent lid worden voor een seizoen, ten behoeve van de uitvoering van een concert. Dan 
wordt je ‘projectlid’. Voor projectleden geldt in grote lijnen hetzelfde als voor permanente 
koorleden, maar dan voor de duur van het project. Je moet dus ook auditie doen en 
contributie betalen.  

 

 



 
Contributie 
Vanaf het moment dat je aangenomen bent na je auditie, gaat je lidmaatschap in. De 
penningmeester bepaalt in overleg met het bestuur vanaf wanneer je contributie betaalt. In 
de regel is dat vanaf de maand die volgt op die auditie.  

De contributie bedraagt € 27,50 per maand op rekening NL98 INGB 0003 8295 62, ten name 
van Haags Renaissance Kamerkoor, Den Haag. Dat mag per maand, per kwartaal of per jaar, 
liefst aan het begin van de periode die je kiest.  

 

 

Algemeen 
Het koor is een vereniging en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bij de secretaris 
zijn de statuten en het huishoudelijk reglement te verkrijgen. Het koor voldoet aan de 
privacyregels en heeft een privacy-regelement dat op de website is te lezen. Het koor 
voldoet aan de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. 

Bekendheid 
We streven ernaar om bij een breed publiek bekend te worden. Vooral omdat we onze 
muziek zelf zo mooi vinden, hopen we op veel bezoekers voor onze concerten. Ook speelt 
een rol dat we in de loop van de tijd wel eens nieuwe zangers nodig hebben. Die moeten ons 
wel weten te vinden! Daarom hebben we een actuele website 
(www.haagsrenaissancekamerkoor.nl) en zijn we ook te vinden op facebook. 

Nieuwsbrief HRKK 
Voor ons eigen plezier en ook vanwege meer bekendheid, geven we drie maal per jaar een 
Nieuwsbrief uit, met het wel en wee van ons koor, veel wetenswaardigheden, informatie  en 
cultuurtips. Die sturen we naar onze koorleden, maar ook naar een bestand met Vrienden 
van het HRKK die ons toestemming hebben gegeven om hun emailadres te mogen 
gebruiken. 

 

Bestuur    

Voorzitter Marijke van den Broek mbroek54@ziggo.nl (06 197 672 51) 
Secretaris Kees Pinster pinster@ziggo.nl   (06 33773176) 
Penningmeester Sytse Bruinsma sbruinsm@xs4all.nl (06 22 44 65 14) 
    

Dirigent Enrico Ruggieri info@enricoruggieri.com  
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