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Evaluatie: 
 
De evaluatieformulieren die na het 
concert zijn uitgedeeld, zijn door 66 
personen ingevuld. Graag willen we deze 
mensen bedanken voor hun reactie op de 
vragen die er gesteld zijn. 
Om even in het kort de antwoorden te 
evalueren komt het er op neer dat 80 tot 
90 % dit project als leerzaam, informatief 
en zeer prettig heeft ervaren.  
Van de 66 personen waren er 59 die de  
behoefte hebben om door te gaan met 
het projectkoor! 
Er is een groot aantal mensen geweest 
die ook kritische noten hebben geuit 
waar we de volgende keer zeker 
aandacht aan zullen schenken. 
Zowel Chris als de organisatie kregen van 
de leden een groot compliment voor het 
tot stand brengen van deze twee 
concerten waarbij we bij beide 
concerten een uitverkochte kerk hadden. 
Al met al kunnen we terug kijken op  
2 jaar hard werken met een grandioos 
succesvol resultaat. 
Van alle evaluatieformulieren heb ik alle 
op- en aanmerkingen op een lijst gezet. 
Mochten er mensen zijn die behoefte 
hebben om dit even in te kijken dan kan 
dat altijd. 
 
CD-verkoop: 
 
Zoals iedereen weet is er een CD-opname 
gemaakt. Op de CD is de Kindersymfonie 
en de Paukenmesse te horen. Hij is echt 
prachtig geworden en zeer de moeite 
waard om te kopen.  
Om War Child een mooi bedrag te kunnen 
overhandigen, hebben we besloten alle 
leden 10 CD´s mee te geven om te 
verkopen.  
 

 
 
Het is de bedoeling dat we het geld eind 
juni binnen hebben zodat we dan een 
opsomming kunnen maken van het bedrag 
wat we uiteindelijk zullen overhandigen 
aan War Child. 
 
De CD´s die besteld zijn in de voorverkoop 
zijn te verkrijgen bij Dick. Deze zijn al 
betaald. 
De mensen die na het concert CD´s 
hebben besteld kunnen deze van hun 
eigen stapeltje van 10 aftrekken en het 
gehele bedrag onder vermelding van naam 
storten op de rekening van War Child.  
 
DVD-bestelling: 
 
Van het concert van zaterdagavond 7 mei 
is een prachtige DVD gemaakt welke 
alleen door de leden mag worden gekocht. 
Deze kost 5 euro en kan vanavond na 
betaling in uw bezit komen. Via de 
evaluatielijst zijn er 49 DVD-bestellingen 
gedaan. Mochten er mensen zijn die nog 
geen DVD hebben besteld, die kunnen dit 
melden bij Henriette. 
 
-Rekeningnummer War Child 301712271, ten 
name van War Child-concert 2005.   
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Toekomstplannen Projectkoor: 
 
Oldambster Muziekfestival 28 augustus 
2005: 
 
Tot nu toe hebben zich 37 mensen 
opgegeven om deel te nemen aan dit 
festival, waar we wederom de 
Paukenmesse ten gehore zullen brengen. 
Mochten er nog mensen zijn die zich op 
willen geven, dan kan dit nog. We willen 
graag met een koor van 40 tot 45 mensen 
hieraan deelnemen.  
De repetitie die aan dit optreden vooraf 
gaat, zal zijn op zaterdag 27 augustus om 
11.00 uur in Groningen (waarschijnlijk in 
een kerk, plaats wordt nog bekend 
gemaakt) waar we samen met het orkest 
Bragi en de solisten zullen gaan 
repeteren.  
Mochten we op dat moment een mooi 
bedrag voor War Child binnen hebben, 
dan proberen we dit op dit festival te 
overhandigen aan een woordvoerder van 
War Child. Tevens zullen we op dit 
festival de CD gaan promoten en zoveel 
mogelijk verkopen. 
Het geld wat na 28 augustus nog 
binnenkomt komt ook allemaal ten goede 
van War Child. 
 
Stichting MUSA   
 
In de periode van het organiseren van 
afgelopen concert, is het idee ontstaan 
een Stichting in het leven te roepen die 
in de toekomst soortgelijke projecten zal 
gaan organiseren. Een Stichting kan 
sneller en directer werken en is niet 
afhankelijk van veel verschillende 
factoren. 
Deze Stichting is inmiddels een feit 
geworden en bestaat uit drie mensen, te 
weten: Chris Holman, Henriëtte 
Kamerink en Harry Scholte. 
De stichting zal de naam MUSA gaan 
dragen. 
 
 
 
 

Acta est fabula, plaudite! Het spel is 
over, applaus! (keizer Augustus) 
  
En dan is er een grote stilte… Een stilte 
waarin ik meestal in een diep gat val. En 
dat is me deze keer niet overkomen! 
Het ging zo lekker allemaal: het 
enthousiasme van iedereen was groot en de 
vonken vlogen ervan af. Zowel in de 
voorbereiding als tijdens de concerten. 
Wat heb ik genoten. Van het koor, van het 
orkest en van het publiek! De stilte en de 
verwondering waren duidelijk voelbaar 
achter mij. Een zeer bijzondere en 
waardevolle ervaring. Gelukkig is er een 
cd-opname van het hele gebeuren gemaakt 
en voor de koorleden is er ook nog een dvd-
registratie. Zo kunnen we nog eens op ons 
gemak kijken en luisteren naar wat het 
publiek heeft gezien en gehoord.  Eigenlijk 
ben ik nog steeds aan het nagenieten. En 
we hebben niet stilgezeten. Er is hard 
gewerkt aan de productie van de cd en de 
voorbereidingen voor het Oldambster 
Muziekfestival op 28 augustus in 
Bellingwolde zijn in volle gang. Wat fijn om 
nog één keer de Paukenmesse te mogen 
zingen en spelen!!! We kunnen ook nog niet 
stilzitten want er moeten nog even 1000 
cd’s verkocht worden…! Ik moet zeggen dat 
ik mij een bevoorrecht mens voel om op 
deze manier geld in te kunnen zamelen 
voor een goed doel.  Zoals u hebt kunnen 
lezen is er een stichting in het leven 
geroepen die de voortgang van dergelijke 
projecten kan waarborgen. Nu heeft Cantus 
Iuventis als vereniging gelukkig enorm 
geholpen en ook Avventura Musicale heeft 
zijn steentje bijgedragen! En al die andere 
zangers en zangeressen die elke vrijdag 
maar weer zoveel enthousiasme 
meebrachten dat ik er enorm door 
geïnspireerd werd. Hartelijke dank 
daarvoor beste mensen! Voor het volgend 
project staat Die Schőpfung van Haydn op 
het programma. Dat zal deel twee zijn van 
een drieluik, een serie van drie concerten 
voor War Child. Ik hoop dat u allen weer 
meedoet! 
 
Chris. 


