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November 2017
Het doet ons groot plezier om u, als trouwe volger van ons koor, de eerste
nieuwsbrief van Harlem Nocturne te presenteren.
Via deze brief houden wij u op de hoogte van het wel en wee en alle komende
optredens van ons mooie koor .

Muzikale opening Natuurbrug Zeepoort Overveen
Op 16 september werd de natuurbrug Zeepoort over de Zeeweg in Overveen feestelijk
geopend. Wij waren gevraagd om voor de muzikale noot te zorgen. Aan de zuidkant van de
weg bevonden zich de lokale notabelen, aan de noordkant een stevige delegatie van ons
koor. Een afstand van 25 meter overbruggen valt niet mee als het verkeer, soms
enthousiast toeterend, voorbij raast. Toch bereikten de klanken van Vogelvrij en Hold back
the River zuiver en goed hoorbaar de overkant. Wat ons een mooi compliment van de
aanwezigen opleverde. Na een drankje en hapje gingen we huiswaarts, een ervaring rijker,
terwijl de eerste reeën voorzichtig en onwennig hun nieuwe gebied betraden.

Agenda Harlem Nocturne
10-12-2017: Kerst-Korenlint, de wintervariant van de het Korenlint dat in september wordt
gehouden. Combineer uw bezoek aan de kerstmarkt op de Grote Markt met een van onze
optredens.
Wij treden op in de Bakenesserkerk - Vrouwenstraat 12 Haarlem - om 12.45 uur en in de
Gravenzaal van het stadhuis van Haarlem op de Groote Markt om 14.15 uur.
17-02-2017: Wij presenteren onze voorstelling Mooie Liedjes in de Remonstrantse Kerk
aan de Prins Hendrikstaat 2. Aanvang: 20.15 uur. Kaarten zijn te bestellen via onze

website www.harlemnocturne.nl

Noteer 17 februari 2018 in uw
agenda!

Waar komt toch die naam Harlem Nocturne vandaan?
"A Harlem Nocturne", was het lied dat Harry Habets, de oprichter van ons koor,
inspireerde toen hij hij een geschikte naam voor het nieuwe koor zocht. Het lied
werd al in 1939 geschreven zonder dat het werd opgenomen of uitgevoerd. Harlem
is de wijk in New York. Nocturne betekent Nachtmuziek.Het lied werd geschreven
door Earle Hagen en Dick Richards. Hagen maakte in die jaren deel uit van de
orkesten van Benny Goodman, Tommy Dorsey en Ray Noble. Ruim twintig jaar
later nam de groep met de naam The Viscounts een instrumentale versie van het
nummer op. Lang daarna kreeg het nummer bekendheid als tune van de TV-serie
Mike Hammer, die ook in Nederland werd uitgezonden. Inmiddels zijn er ca. 500
covers van opgenomen.
Het origineel beluisteren? Klik https://www.youtube.com/watch?v=RXYop34wTec

Wist u dat?
- Je voor al € 25,00 per jaar ons koor kunt steunen als Vriend van Harlem Nocturne.
Meer info? Zie onze website www.harlemnocturne.nl
- Wij binnenkort onze geheel vernieuwde website presenteren. Wij houden u op de hoogte.
- Zingen in een koor niet alleen goed is voor je gezondheid maar ook voor je garderobe.
Elke optreden een ander kleurtje levert na een aantal jaren een kleurige kledingkast op.
- Er in Nederland 1,7 miljoen mensen in één van de ca. 10.000 koren zingen die
Nederland rijk is.
- Wij tijdens onze repetities net zoveel calorieën verbranden als in 25 minuten hardlopen
(250 Kcal). Zingen is dus goed voor hart en longen, en zeker voor de geest.

Wil je eens ervaren hoe leuk zingen in een koor is en ben je 55 jaar of jonger, kom dan
vrijblijvend 2 repetities meezingen.
Stuur een e-mail naar popkoorharlemnocturne@gmail.com of loop binnen op
donderdagavond in het gebouw van Zang en vriendschap, Jansstraat 74 te Haarlem. Wij
repeteren van 20.00 tot 22.00 uur.

