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Colofon 
 
Redactie: Trieneke Timmer, Tessa Fagan-Lust, Reinier Timmer 
Email: koperdraad@stcaeciliaheemskerk.nl 
 

St Caecilia Online 

secretariaat@stcaeciliaheemskerk.nl 
 
 
 
 
 

Secretariaat: 
Schubertstraat 39 
1962 EV Heemskerk 
tel.: 0251-238639 

St. Caecilia online 
www.stcaeciliaheemskerk.nl 
nl-nl.facebook.com/ 
stcaeciliaheemskerk 

Meespelen? 
Repetitie Nova Caecilia: Dinsdag 19:00-21:00 
Repetitie St Caecilia: Vrijdag van 20:00-22:30 
Locatie: Maerten van Heemskerckstraat 41a, Heemskerk 

Drukwerk: Kennemer Lichtdruk – www.lichtdruk.net 

mailto:koperdraad@stcaeciliaheemskerk.nl
mailto:secretariaat@stcaeciliaheemskerk.nl
http://www.stcaeciliaheemskerk.nl/
https://nl-nl.facebook.com/
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Woord van de voorzitter 
 
Beste donateur, 
  
Allereerst wil ik u bedanken voor uw donateurschap. Uw donaties 
hebben wij o.a. besteed aan de leden van ons opleidingsorkest 
Nova Caecilia en aan aanschaf van nieuwe bladmuziek. 
 
 Hierbij ontvangt u de vernieuwde ‘Koperdraad’. Na een aantal 
keren ons informatieblad digitaal te hebben uitgebracht hebben 
wij gemeend terug te moeten keren naar een papieren versie. Niet 
alle donateurs beschikken over internet waardoor wij niet 
iedereen met ons nieuws konden bereiken. 
 
Het afgelopen jaar is voor de vereniging weer allesbehalve rustig 
geweest. Vooral de laatste 2 maanden waren muzikaal goed gevuld. 
Op 1 november is er een spannend Halloween-concert door het 
opleidingsorkest Nova Caecilia gegeven. De zaal was tot de laatste 
stoel bezet. Daarnaast hebben wij een optreden met 
muziekvereniging Onderling Genoegen uit Krommenie in de 
NedPhokoepel in Amsterdam gegeven, zijn onze Zwarte Pieten op 
het Europaplein te zien geweest, hebben we onze medewerking 
verleend aan het evenement ‘Kerst op het plein’ en hebben we voor 
de 6e keer op 2e Kerstdag samen met The Paradiso Orchestra het 
kerstmatinee verzorgd in Paradiso Amsterdam. Ook voor het 
komende jaar is er voor u voldoende te beluisteren bij St. Caecilia. 
Verder in dit blad kunt u daar meer over lezen.  
 
Ik nodig u hierbij van harte uit naar onze 
optredens te komen luisteren. Ik zeg dan 
ook: ‘Tot snel horens!’. Ik wens u veel 
leesplezier met deze ‘papieren 
Koperdraad’.   

Pleun 
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Agenda 
 
Zaterdag 14 maart 
Concert in het gemeentehuis Heemskerk in samenwerking 
met popkoor SurpriSing uit Uitgeest.  
Locatie: Gemeentehuis Heemskerk 
Tijd: 20:00, toegang gratis 
Maandag 21 maart Onder Voorbehoud 
Concert Nova Caecilia  
Locatie: Clubgebouw. St. Caecila  
Tijd: 19:30 
Maandag 4 mei 
Dodenherdenking. Traditioneel draagt onze vereniging weer 
bij aan de stille tocht. 
Start stille tocht: Gemeentehuis Heemskerk 
Tijd: 19:05 
Vrijdag 19 juni 
Concert in samenwerking met de Medalist Band uit 
Minnesota, Amerika 
Locatie: "De Duif", Amsterdam 
Tijd: 20:00 
Zondag 27 september 
Concert "Van Barok tot Rock" met SurpriSing.  
Locatie: Chateau Maquette 
Zaterdag 10 oktober 
Concert bij jubileum Harddraverij 
Tijd: 16.00 
Verder staat er dit voorjaar nog een buitenconcert in de 
planning op het Burg. Nielenplein en verwachten we in 
december weer op te treden met ‘Kerst op het Plein’ en met 
het kerstmatinee in Paradiso. Kijk voor meer informatie 
regelmatig op www.stcaeciliaheemskerk.nl!  

http://www.stcaeciliaheemskerk.nl/
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Concert 14 maart 
 
Binnenkort is Muziekvereniging St. Caecilia weer in Heemskerk te 
zien en te horen. We treden dan op samen met het popkoor 
SurpriSing uit Uitgeest. Deze avond staat in het teken van muziek 
voor iedereen. Zowel het koor als het orkest verzorgen een deel 
van het programma. Ook zullen we gezamenlijk een aantal stukken 
ten gehore brengen. 
 
Het belooft een mooi en divers programma te worden waar al hard 
door beide verenigingen voor gerepeteerd wordt. We hopen dan 
ook van harte u allemaal te mogen verwelkomen!  

 
Het concert wordt u aangeboden door de gemeente Heemskerk en 
wordt gegeven in het gemeentehuis van Heemskerk. Dit als 
onderdeel van de concertserie die voorjaar 2015 in het 
gemeentehuis gegeven wordt. 
 
Wat? voorjaarsconcert St. Caecilia met popkoor SurpriSing 
Wanneer? zaterdag 14 maart 2015, 20:00 
Waar? Gemeentehuis, Maerten van Heemskerckplein 1, Heemskerk  

Nieuwsgierig geworden? U kunt alvast iets lezen 
over ‘Ouverture to Candide’ (een van de stukken die 

wij spelen) verderop in dit boekje! 
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Uitgelicht: Ouverture to Candide 
 
OVERTURE TO CANDIDE is de muzikale vertaling van de satirische 
novelle 'Candide of het optimisme' geschreven door filosoof 
Voltaire onder het pseudoniem Monsieur le Docteur Ralph (1759). 
 
De novelle staat bekend als 
een bijtende satire op de leer 
van filosoof Leibniz, die stelt 
dat wij leven in het door God 
ontworpen beste aller 
werelden. Het boek vertelt 
het verhaal van de naïeve 
jongeman Candide die van 
huis en haard wordt 
verbannen als hij op 
heterdaad wordt betrapt met 
Cunégonde.  
 
Candide trekt 
noodgedwongen de wijde 
wereld in en komt er achter dat het leven geen rozengeur en 
maneschijn is. Hij wordt geconfronteerd met een onwaarschijnlijke 
hoeveelheid rampspoed als natuurrampen, corrupte 
koningshuizen, de katholieke inquisitie, oorlog, slavernij, 
verkrachting en moord. 
 
Het verhaal besluit met Candide die Cunégonde alsnog vindt en 
trouwt. Zij betrekken een boerderij om 'te werken zonder na te 
hoeven denken omdat dat de enige manier is om het leven 
draaglijk te maken'. 
 
De slotsom is dan ook dat de wereld zo wreed en gevaarlijk is dat je 
het beste je eigen tuintje kunt bewerken. 'Il fault cultiver notre 
jardin'. 
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De muzikale vertaling door Leonard Bernstein was in eerste 
instantie (dec.1956) geen groot succes maar heeft in de loop van de 
jaren veel aan populariteit gewonnen. Dit vooral door zijn 
subtiliteit en originaliteit in de verschillende muzieksecties. Zelf 
noemde hij zijn compositie een ‘komische operette’. 
 
Het stuk bestaat uit 3 in elkaar doorlopende delen. Het eerste deel 
is snel, opgewonden als een rijkoets in galop en wordt opgevolgd 
door een langzamer lyrisch en teder middengedeelte. In het laatste 
gedeelte komen de twee eerdere delen in een hoog tempo samen in 
een spetterende finale. Zeker het beluisteren waard dus! 
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Nova Caecilia 
 
Ook Nova Caecilia laat in de komende maanden natuurlijk van zich 
horen! 
 
Na een sfeervol en druk bezocht Halloween-concert afgelopen 
november en deelname van een aantal leden aan het evenement 
‘kerst op het plein’ is het opleidingsorkest onder leiding van Corina 
Ewijk aan een nieuw muzikaal programma begonnen. 
 
Het thema van het komende concert zijn de vier elementen aarde, 
lucht, water en vuur. Wij zijn inmiddels begonnen met het 
instuderen van de muziek van de James Bond-kaskraker ‘Skyfall’ en 
een heel bijzonder werk genaamd ‘Earthdance’. 
 
Het volgende concert staat gepland op 21 maart in het clubgebouw 
aan de Maerten van Heemskerckstraat 41a waar we dit nieuwe 
programma ten gehore zullen brengen. 
 
Verder zijn wij bezig met het organiseren van een concert samen 
met Harmonieorkest Vleuten en een buitenconcert in het centrum 
van Heemskerk. Houdt voor meer details onze aankondigingen in 
de gaten! (Bijvoorbeeld op www.stcaeciliaheemskerk.nl)   

http://www.stcaeciliaheemskerk.nl/
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Kledingactie  

Bewaar uw kleding voor St. Caecilia. 
 
Al weer 6 jaar organiseert St Caecilia in samenwerking met 
organisatie Bag2school een inzamelactie van kleding. Voor elke 
kilo kleding ontvangt Caecilia een geldbedrag. 
 
Bag2School is een internationaal bedrijf met een groene kijk op de 
maatschappij. Zij recyclen ingezamelde kleding en de omzet gaat 
voor het grootste deel naar scholen, instellingen en verenigingen 
die meewerken aan deze aktie. Zie ook 
http://www.bag2school.com/dut  
 

De vereniging vraagt dan ook: “bewaar nu al uw dames- 
heren- en kinderkleding, maar ook schoenen, riemen/ceintuurs, 

hoeden, handtassen, beddengoed, gordijnen en pluche 
speelgoed.”Graag heel en schoon! 

 
De actie loopt van 16 t/m 21 maart. Op de volgende avonden kan 
men zelf kleding langsbrengen bij het repetitielokaal aan de 
Maerten van Heemskerckstraat 41A (naast het Politiebureau): 
 

• dinsdagavond 17 maart (tussen 19:00-21:00) 
• vrijdagavond 13 en 20 maart (van 20:00 tot 22:30)  

 
Wie niet in staat is de spullen zelf te brengen, kan het laten ophalen 
door te bellen met tel: 0251-231433 (Dhr. J. Hilbers). 
 
Wij hopen ook dit jaar weer op uw medewerking!  
 
Bij voorbaat onze muzikale dank. 

http://www.bag2school.com/dut
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Korte vooruitblik 2015 
Concert 19 juni 
In 2013 en 2014 hebben we al samen met Amerikaanse orkesten 
concerten gegeven in Amsterdam. 
 
In dezelfde serie spelen we op 19 juni, dit keer in “De Duif” in 
Amsterdam, samen met ‘The Medalist Concert Band’. Dit is een 
harmonieorkest afkomstig uit Bloomington, Massachusetts dat 
deze zomer voor een concertreis naar Nederland komt. Naast 
Amsterdam geven zij ook optredens in Leiden en omgeving en 
reizen vervolgens  door naar Keulen. We vinden het geweldig leuk 
om samen met dit prachtige orkest op te mogen treden! 
Najaar 2015 
Ook in het najaar is St. Caecilia weer veel te beluisteren! Een 
optreden bij het festival “Van Barok tot Rock” en bij het jubileum 
van de harddraverijvereniging staan al op het programma (zie 
agenda). 
 
Maar er komt misschien nog meer! In de afgelopen jaren zijn in 
december voor St. Caecilia een aantal mini-tradies aan het onstaan: 
afgelopen jaar speelden we namelijk voor de tweede keer tijdens 
“Kerst op het Nielenplein” in Heemskerk, samen met een 
gelegenheidskoor.  
Op 2e kerstdag mochten we alweer voor de zesde keer samen met 
“The Paradiso Orchestra” aantreden bij het kerstmatinee in 
poptempel Paradiso! Ook ditmaal was het weer een groot feest en 
een bijzondere ervaring om aan dit alternatieve kerst concert mee 
te mogen doen. 
 
Beide optredens stonden onder grote publieke belangstelling en 
we hopen dan ook dat we ook dit jaar weer op deze podia mogen 
verschijnen. Wij kijken er in ieder geval al naar uit! 
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