
Popkoor Harlem Nocturne December 2022

Lid worden? 
Ben je 55 jaar of jonger en spreekt ons 
repertoire je aan, dan mag je twee keer 

vrijblijvend mee repeteren.
Wij oefenen op donderdagavond van 

20.00 tot 22.15 uur in het gebouw van 
Zang en Vriendschap, 

Jansstraat 74, Haarlem
We repeteren vanaf bladmuziek, maar 
onze optredens doen we uit het hoofd. 
Er zijn digitale muziek bestanden om 

thuis te kunnen oefenen. 

Popkoor 
Harlem Nocturne

Special Edition

voor onze trouwe fans

Vriendenavond 2023
Inmiddels een mooie traditie.

In 2023 wordt deze gehouden op 

donderdagavond 16 maart
(Dus niet op 31 maart zoals in een eerder bericht gemeld)

Block deze datum vast in je agenda.
We kijken ernaar uit jullie te ontvangen en er samen weer een 

gezellige muzikale avond van te maken. 
Natuurlijk voorzien van een hapje en een drankje.

Nadere informatie ontvangen jullie tijdig per e-mail.

Graag tot ziens op 16 MAART
AGENDA

Zaterdag 14 januari
Korendagen in Paradiso

Wij treden op om 11.50 uur

Donderdag 16 maart
Vriendenavond



12 maart 2020 - de laatste repetitie op onze 
 vertrouwde donderdagavond wordt nietsvermoedend 
afgesloten. “Tot volgende week”, horen wij verschillende 
koorleden vrolijk tegen elkaar zeggen, niet wetend 
dat de zondag erop heel Nederland op slot gaat en 
dat het 6 maanden zal gaat duren voordat wij weer 
samen kunnen komen.
Tot die tijd zingt een ieder thuis alleen, via het 
 digitale Zoom. Bij de pakken neerzitten vinden wij 
geen optie en zo wordt heel snel alles opgetuigd en 
ingericht om via internet/Zoom vanuit het huis van 
onze dirigent Geert Bremer de repetities door te 
 kunnen laten gaan. Het is wennen en ook wel 
 behelpen, want bij iedereen staat thuis de microfoon 
uit. We kunnen de andere koorleden dus niet horen 
en daar zitten we dan: alleen thuis met alleen de 
muzikale begeleiding van Geert. Gelukkig brengt een 
andere verbinding ‘Jamulus’ een beetje uitkomst. 
Op deze verbinding zit namelijk geen vertraging en 
zo kan een aantal van ons toch gehoord worden. We 
beginnen het zowaar nog redelijk normaal te vinden 
zeg.

3 september 2020 - bijna 6 maanden verder - kunnen 
wij weer samen zingen, met in achtneming van 
bepaalde regels. Niet bij Zang & Vriendschap, want 
daar wordt alles verbouwd voor een beter ventilatie-
systeem en dus wijken wij uit naar het Verhalenhuis in 
Haarlem Noord, vervolgens naar het 
Pannenkoekenparadijs in het Reinaldapark en 
 uiteindelijk ook nog naar de Beijneshal, waar niet 
meer gesport, maar wel gezongen mag worden. Dit 
gebeurt allemaal onder het toeziend oog van de 
coronaprotocolcommissie die toeziet op naleving van 
de regels zoals hygiëne en anderhalve meter afstand 
en natuurlijk het groene vinkje in de corona app. De 
Beijneshal komt in beeld omdat de horeca moet 
 sluiten en samen sporten voor iedereen boven de 18 
verboden is. De hal staat dus leeg, weliswaar zonder 
piano. Gelukkig regelt Geert (waar zijn we zonder 
Geert?) ineens een piano die, gebruikmakend van de 
verhuiscapaciteiten van de familie Bosman, via 
 aanhangwagen achteruit inparkerend tot aan de 
 buitenlift wordt gebracht en vervolgens in wind en kou 
de hal wordt ingeduwd. 
Ja, creativiteit kan ons niet ontzegd 
worden en de inzet van velen laat 
weer zien hoezeer iedereen 
 betrokken is. Zo hebben we weer 
geregeld dat we door kunnen 
 zingen. Dit keer met maximaal 

 dertig personen in één ruimte, inclusief dirigent en 
dus kan bij toerbeurt het halve koor fysiek aanwezig 
zijn en de andere helft thuis via Zoom en Jamulus. 
We doen het er mee. De regels veranderen iedere 
week en als duidelijk wordt dat zingen niet verboden 
is, maar wel afgeraden wordt, besluiten we dat we pas 
weer fysiek met elkaar samen gaan zingen als er meer 
duidelijkheid is.

2021 - we zitten nog allemaal thuis te repeteren en 
sommigen zoeken de gezelligheid van elkaar op 
omdat we wel drie/vier gasten thuis mogen 
 ontvangen. Bij toerbeurt mag een aantal van ons bij 
Geert thuis aan de vleugel meezingen, wat door 
iedereen zeer gewaardeerd wordt. Het normale 
koorleven zoals wij dat altijd kennen heeft een heel 
andere invulling gekregen. Er worden zelfs nieuwe 
nummers ingestudeerd en een van de nieuwe 
 nummers is ‘Don’t stop me now’ van Queen. 

2 september 2021 - Vlak voor de zomervakantie 
mogen we weer samen zingen en is ook de 
 verbouwing bij Zang & Vriendschap voltooid. Ook al 
is het al zomervakantie, toch zingen we nog twee 
keer door... gewoon omdat het weer mag! En na de 
vakantie grijpen wij de mogelijkheid aan om op een 
avond drie keer ‘Don’t stop me now ‘als flashmob te 
doen: op de Grote Markt, het Klokhuisplein en de 
Oude Groenmarkt wordt het terraspubliek verrast 
op onze versie van ‘Don’t stop me now’. Ontzettend 
leuk om te doen en wat  belangrijker is:

WE ZIJN BLIJ DAT WE ER WEER ZIJN!

Corona – Hoe speciaal  gewoon kan zijn en de 
terugkeer naar normaal



Wij bedanken onze sponsoren!

Wilt u ons mooie koor sponsoren?

bel: 06-29566003

of stuur een e-mail naar

popkoorharlemnocturne@gmail.com

Wij zoeken mannen!
Zing jij alleen nog maar onder de 

 douche of in het café?

Ervaar dan eens hoe het is om in een koor te 
zingen en meld je aan voor 
twee meeloopavonden.

Wij repeteren elke donderdagavond van 
20.00 tot 22.15 uur in het gebouw van Zang 

en Vriendschap in de Jansstraat 74 zw.

Aanmelden doe je via onze website 
www.harlemnocturne.nl of stuur een e-mail 

naar info@harlemnocturne.nl

Wat een mooie plek om te zingen het Verhalenhuis, met het 
zonlicht dat daar naar binnenviel. De organisatie door de 
diverse commissies was strak: kleding, opstelling, draaiboek 
en ontvangst van de gasten, alles was goed geregeld. Met 
een vergevingsgezinde Geert als muzikaal leider kon er niet 
veel meer mis gaan. 
Grappig om te zien hoe koorleden zich na het inzingen 
 verschillend voorbereidden op het optreden. De een nog druk met 
muziek en teksten, kleding en make-up, de ander (schijnbaar) 
nonchalant aan het socializen. Ik was zelf nog behoorlijk relaxt, 
tot de - ongetwijfeld goedbedoelde - opmerkingen  dat het zo 

 moedig/
stoer/goed 
was dat ik 
al aan een 
optreden 
meedeed... 
Gelukkig 
duurde het 
niet te 
lang tot we 
het podium 

op mochten. 
De eerste versie van Wake up en Ho Hey gingen niet helemaal 
vlekkeloos, maar na Alles Draait ging het volgens mij lekker.  
De presentatie was in de vertrouwde handen van Sascha die dat 
weer op de haar ontspannen en humoristische wijze deed.
Hierna wisselden we van positie en kwamen we echt los met 
32 jaar, Als de zon schijnt, Teach en Good Vibrations (geweldig!)! 
En tussendoor werd er nog een jarige toegezongen. Bleek de 
 partner van onze presentatrice te zijn. 
Na de pauze hadden we een vliegende start met Parachute. 
Stil in mij leek ook extra lading te hebben, maar dat kwam 
de uitvoering alleen maar ten goede. Don’t you worry was 
een welkom vrolijk nummer voordat Omarm kwam. Hier heb 
ik echt van genoten! Iedereen is van de wereld ging niet 
helemaal goed, dacht ik, maar dat maakten we helemaal 
goed met Dansen op de vulkaan en Don’t stop me now. Tot 
slot konden we nog een keer een betere Wake me up laten 
horen. Alles prettig aan elkaar gepraat door Sacha. Tot slot 
die staande ovatie, van eigen publiek weliswaar, maar toch 
fijn!
Ik heb genoten van het optreden en het gevoel van  samenzijn. 
Ik hoop nog menig optreden met elkaar mee te maken!

Ons optreden op 1 juli in het Verhalenhuis

Van Fragile naar Don’t you worry



Vrienden werven Vrienden
U bent Vriend van ons koor en steunt ons met uw jaarlijkse bijdrage.
Dat is fijn en we zijn daar zeer blij mee.
Maar... we zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe Vrienden.
Mensen die ons al kennen en onze optredens bezoeken maar nog even over 
de drempel geholpen moeten worden om ons jaarlijks met een bijdrage van 
€ 25,00 te steunen.

Misschien kent u wel iemand die ons best wel wil steunen maar nog een klein duwtje nodig heeft  
Laat het ons weten. - Hartelijk dank.

Blij met iedere Vriend(in)
Het is fijn dat we ‘Vrienden’ hebben en dat we weer een Vriendenavond hebben kunnen organiseren, 
want we zijn heel blij met jullie steun. Het stelt ons in staat om iets extra’s te doen voor en mét het koor.

WIJ WILLEN GRAAG LATEN WETEN WAAR JULLIE BIJDRAGE ONS ZOAL TOE IN STAAT STELT.
Zo hebben wij bijvoorbeeld voor ons 6e lustrum in 2020 de Stadsschouwburg kunnen 
reserveren voor twee optredens, hebben wij hiervoor meer nieuwe nummers kunnen 
laten arrangeren dan normaal en hebben wij ons door een professionele korenchoreo-
graaf kunnen laten adviseren en begeleiden. 
Daarnaast hebben wij kunnen denken aan kostuums en decor.
Zonder jullie ondersteuning is dit veel en veel moeilijker voor ons.
Begin november hebben wij een zangclinic gehad onder leiding van een zangpedagoge 
met het hele koor.
Tot onze verbazing heeft ons dat veel genbracht. ;-)
Hartelijk dank zeggen wij jullie daarvoor en het is dan ook daarom dat wij met veel 
 plezier voor jullie een Vriendenavond organiseren en een gratis kaartje ter beschikking 
stellen voor ons jaarlijkse optreden.

De volgende Vriendenavond zal zijn op VRIJDAG 16 MAART 2023.
Over ons jaarlijkse optreden zal nog informatie volgen.

Wat een feest om weer op te mogen treden tijdens het korenlint!
Haarlem was ouderwets gevuld met diverse koren en veel 
bezoekers. Het was lekker weer en op de verschillende terrasje 
kon je de zangers identificeren aan hun op elkaar afgestemde 
kleding. Echt gezellig. En wat heerlijk om ook weer samen met 
elkaar van andere optredens te kunnen genieten.
Maar het fijnste was natuurlijk om zelf als koor weer mee te 
kunnen doen en het podium te betreden. 
Het eerste optreden was in de grote zaal van de Philharmonie. 
We stonden als een regenboog op het podium in onze vrolijke 
en frisse kleuren. Volgens ons publiek straalden we en brachten 
we onze nummers enthousiast en vol overgave ten gehore. We 
maakten van de gelegenheid gebruik om wat nieuwe mannen 
uit het publiek te ronselen. Versterking van onze mannen zou 
immers fijn zijn, hoewel de aanwezige  mannen (ook al waren er 
niet veel), prima gezongen hebben.
Het tweede optreden was in het Rosenstock Huessy huis, 
altijd een fijne en sfeervolle locatie. Maar inmiddels zijn we 

er als koor wel een beetje uitgegroeid en was het zoeken 
naar een goede opstelling. Het merendeel van het koor kon 
vervolgens Geert niet zien. En het publiek zat zo dicht op het 
koor dat we elkaar bijna konden aanraken.
Dit was het eerste optreden waar mijn kleinkinderen bij waren. Ze 
vonden het reuze interessant, vooral de piano van Geert en 
gelukkig  hebben we nog net  kunnen voorkomen dat de kleintjes 
ook op de piano gingen meespelen. Ook hier  zongen we heerlijk 
en was het publiek enthousiast.
We zongen de volgende nummers: Alles draait, Don’t stop me 
now, Staying alive, Ex’s and oh’s en Stil in mij. Sommige koren zijn 
in de coronatijd stilgevallen, maar Geert heeft de tijd gebruikt 
om een hele set nieuwe nummers voor ons te arrangeren. En 
wij hebben die nummers, ook in de lockdown goed geoefend. 
Zodat we een met een heerlijk nieuw  repertoire van prachtig 
gearrangeerde nummers het publiek en onszelf konden 
 verblijden.

Korenlint 2022, Zondag 11 september



Begin 2016 werd aan de koorleden verzocht mee te denken 
aan een nieuwe repetitieruimte voor ons ca. 60-koppige koor, 
in Haarlem, met barfunctie! Wij zijn dan ook trots en blij, dat 
ons popkoor Harlem Nocturne sinds medio 2016 wekelijks in 
het prachtige en statige pand van de vereniging Zang en 
Vriendschap aan de Jansstraat 74 kan repeteren. 

Op 14 juli 1915 werd het Gebouw Zang en Vriendschap  ingewijd; 
een geschenk van twee vermogende leden. Sindsdien is Zang en 
Vriendschap een van de weinige Nederlandse koren die een 
eigen verenigingsgebouw tot zijn beschikking heeft. Het gebouw 
bevat onder andere een zaal met een schitterende akoestiek, die 
toegankelijk is voor ongeveer 120 personen én voor rolstoel-
gebruikers. Deze zaal is in 2014 geheel gerenoveerd en in 2021 
voorzien van een moderne luchtbehandelingsinstallatie*. Het 
eigendom en beheer is ondergebracht in de ‘Vereniging Het 
Gebouw Zang en Vriendschap’. Deze organisatie wordt draaiend 
gehouden door leden van het koor, hun partners en andere 
 vrijwilligers.

De zaal is op doordeweekse avonden de thuisbasis van maar 
liefst 6 gerenommeerde Haarlemse koren: op de maandag-, 
dinsdag-, woensdag- en donderdagavond repeteren hier 
 respectievelijk Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en 
Vriendschap (het langst bestaande mannenkoor van 
Nederland, opgericht per 20 februari 1830), Oratoriumkoor 
Kennemerland, Christelijke Oratoriumvereniging en Harlem 
Nocturne. Op dinsdag- en woensdagochtend repeteren 
Gemengd Koor Haarlemmer Olie en Vrouwenkoor Malle 
Babbe.

In de weekenden is de zaal beschikbaar voor vele muzikale 
uitvoeringen, zoals akoestische concerten en andere 
 culturele evenementen.

*Het gebouw voldoet aan de hoogste eisen van luchtkwaliteit en 
 ventilatie. In plaats van het oude aircosysteem, dat alleen maar lucht 
rond pompte, is er sinds november 2020 een installatie die vier keer per 
uur de lucht in de zaal volledig ververst. Buitenlucht wordt via diverse 
kanalen en roosters gericht de zaal in geblazen en daarna separaat 
 afgevoerd, dus zonder recirculatie van lucht. Om een zo veilig mogelijke 
ventilatie en tevens een werkbaar leefklimaat te bereiken is gezorgd voor 
een ventilatiecapaciteit welke het dubbele is van datgene dat door het 
RIVM is voorgeschreven. Daarnaast is er een UV-module geplaatst om 
de zaal virusvrij te houden. Meer hierover weten? 
Zie: https://zangenvriendschap.nl/2021/03/08/rookbom-in-ons-verenigings-gebouw/

…Wetenswaardigheden over het GEBOUW ZANG 
en VRIENDSCHAP ANNO 1915!


