te Leiderdorp
is een koor met een rijke
historie. Sinds de oprichting in 1896 worden
zowel bekende als minder bekende oratoria,
missen, cantates en andere religieuze
werken uitgevoerd.
Wij streven ernaar ieder jaar een concert te
geven met tussendoor een kleiner optreden,
zoals een cantatedienst, in één van de
kerken van Leiderdorp.
Wij vinden verbetering van zangkwaliteit zeer
belangrijk. Daarnaast hechten we erg aan de
sociale samenhang binnen het koor.
Dirigent is Hans van der Toorn.

Studieweekend
Als voorbereiding op onze concerten
organiseren we ook studiedagen en
studieweekends.

Programma 2018
Concertreis van 9 t/m 13 mei naar Berlijn
met uitvoering van o.a.
- Kleine orgelmesse van Joseph Haydn
- Stabat Mater van Rheinberger
- Psalm 42 van Mendelssohn
- Div. kleine stukken
In studie voor het concert in februari 2019:
Elias van Mendelssohn Bartholdy

Lid worden bij

Leden van Excelsior komen niet alleen uit
Leiderdorp maar ook uit de omringende
gemeenten Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg,
Zoeterwoude, Koudekerk, Hazerswoude,
Alphen aan den Rijn, Ter Aar en Wassenaar.
Concertreizen
Het koor maakte succesvolle concertreizen
naar Frankrijk, Oostenrijk, Luxemburg,
Slowakije, Duitsland, Tsjechië en Engeland.

U bent van harte welkom bij ons koor.
Profiel:
o U bent niet ouder dan 65 jaar.
o U kunt de muziek “volgen” of beter:
u kunt muziek lezen.
o Uw stem komt door de stemtest, die de
dirigent afneemt als u besluit lid te
worden.
We zoeken met name tenoren en bassen.
Op dit moment hebben we voor de damesstemgroepen een wachtlijst.
Als u niet direct lid wilt worden, maar eerst
kennis wilt maken, bent u van harte welkom
om een keer of drie (gratis) deel te nemen
aan de repetities.

Projectlid worden bij
U kunt ook besluiten om
projectlid te worden. U wordt dan koorlid (zie
hiernaast), volgt alle repetities en sluit uw
projectlidmaatschap af met de uitvoering van
het concert. Projectleden voor de uitvoering
van de Elias kunnen vanaf september 2018
mee repeteren.
Contributie
De contributie voor koorleden en projectleden
bedraagt € 20,- per maand.
Vakantieperioden:
Alleen in de zomervakantie repeteren wij niet.
Repetities elke maandag:
van 20.00 - 22.00 uur
in de Dorpskerk
Hoofdstraat 19 (ingang Eikenlaan)
2351 AA Leiderdorp

Op onze website vindt u alle informatie over
ons koor en concerten.

www.covexcelsiorleiderdorp.nl

Volg ons ook op

Facebook

Vriend van
• Als u niet bij ons koor kunt of wilt komen
zingen, maar ons wel een warm hart
toedraagt, wordt dan particulier Vriend. Voor
een jaarlijkse donatie van minimaal
€ 20,00 ontvangt u de Nieuwsbrief voor
Vrienden waarmee u op de hoogte blijft van
de activiteiten van het koor. Tevens krijgt u
reductie op maximaal 2 toegangskaarten voor
ons concert met gereserveerde plaatsen.
• U kunt ons ook als zakelijk Vriend steunen met
een jaarlijkse donatie van minimaal € 50,00.
U kunt dan bovendien gratis in het
programmaboekje van ons concert adverteren.
U kunt “Vriend van Excelsior” worden door u op te
geven bij de secretaris. (zie onder)
Vragen of aanmelden bij:
- Edo Elstak (voorzitter)
Tel. 071 - 521 02 35
- Arie van Marion (secretaris)
Tel. 06 - 37192747
Of schrijf naar:

Secr. COV Excelsior
Edelkarper 12
2318 NK Leiden
E-mailadres
info@covexcelsiorleiderdorp.nl

Opgericht 1896

