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T u t t i  -  n o v e m b e r  2 0 1 3 

T u t t i 
 - nieuwsbrief voor reünisten van 

l.s.k.o. collegium musicum

Geachte reünist, 

Hierbij een nieuwe Tutti. Veel concerten om over te schrijven: Gilles 20 
jaar bij CM en een voorstelrondje van een nieuw CalmaMente bestuurs-
lid, een nieuwe repetitor en niet te vergeten een nieuw bestuur. Vanaf 
de zomer wordt CalmaMente ondersteund door de nieuwe commissaris 
PR en aquisitie van het bestuur, Jantiene Littel, en daarom zal u in deze 
Tutti ook een aantal stukjes van haar vinden.

Namens CalmaMente:
Willemijn Huijgen, Martiene Moester, Barbara Snel, Sjoerd Huisman, 
Miriam Moester en Marjolein Burger

CM-concerten

De december concerten zullen dit jaar plaats vinden op: 
~ vrijdag 6 december 
 in de Dominicuskerk in Amsterdam, om 20.15
~ zaterdag 7 december  
 in de Hartebrugkerk in Leiden, om 20.15

Programma:  
Mozart   Requiem
Beethoven  Zesde symfonie in F ‘Pastorale’

Voor reserveringen kunt u terecht op www.collegiummusicum.nl of u kunt 
reserveren via het bestuur (tel.: 071-5276420 of 071-527 ). 

Als CalmaMentelid heeft u recht op één vrijkaartje  per 
jaar. Als u gebruik wilt maken van uw gratis kaartje, dan 
kunt u dat laten weten aan het bestuur via 
bestuur@collegiummusicum.nl en ligt het kaartje voor u 
klaar aan de balie. 
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A c h t e r  d e  r u g
Juniconcerten 

Marjolein  Burger

Afgelopen juni speelde het orkest de Tweede symfonie in D van Johannes 
Brahms en speelden en zongen wij gezamenlijk de Missa Brevis van Kodály. 
De a capella stukken bestonden uit liederen van Brahms: All’ meine 
Hertzgedanken en Abendständchen. 
Het kamerkoor voerde haar stukken prachtig uit. In Leiden stond het koor 
achterin de kerk op het balkon en de acoustiek was daar fantastisch. Ze 
zongen van Zoltan Kodály de liederen Fölszálott a páva, Esti Dal en Túrót 
eszik a cigány. Het was net een engelenkoor. 
Het eerste concert vond plaats in de Prinsekerk in Rotterdam. Hier is CM al 
een tijdje niet meer geweest, maar het zong als vanouds. Ondanks de mooie 
zomer, was het in juni nog vrij koud. Helaas stonden de gezelligste mensen 
buiten, dus stond ik daar te koukleumen terwijl we wachtten op het begin 
van het concert. Lang leve de wollen jasjes die werden uitgeleend door 
enkele galante mannen (ze bestaan nog)!
De voorbereidingen van het concert in onze eigen stad verliep minder 
vlekkeloos. Het begon met het busje dat vast stond vanwege een paaltje 
zodat auto’s er niet langs konden. Daarna moest Gilles bij de zaalrepetitie 
minstens 20 keer opnieuw beginnen bij de acapella stukken (maar de alten 
waren natuurlijk fantastisch) en is waarschijnlijk iedereen uitgegleden 
over het spekgladde binnenpleintje waar we langs moesten om bij de 
kleedruimte te komen. Gelukkig is iedereen er heelhuids vanaf gekomen. 
Maar zoals altijd komt alles weer goed en hebben we een mooi concert 
kunnen geven in de Prinsekerk in Rotterdam en in de Hartebrugkerk te 
Leiden. Op naar de volgende concerten: het Requiem van Mozart en de 
Zesde symfonie (pastorale) van Beethoven!

El cid - eerste jaars introductieweek van Leiden
Jantiene Littel

De El cid week is hét moment om nieuwe leden te werven. De Promocie 
heeft zich hard ingezet om er een topweek van te maken en dat is zeker 
gelukt! We hebben deze mogelijkheid goed benut om te laten zien wie wij 
als vereniging zijn en waar wij voor staan. We hebben de nieuwe Leidse 
studenten laten zien wie wij zijn door het geven van een concert, het houden 
van een open repetitie, door borrels te organiseren, een pubquiz (met leuke 
Leidse feitjes) en door veel reclame te maken! Mede door deze week hebben 
wij momenteel 166 leden! Om de nieuwe leden zich thuis te laten voelen in 
de vereniging heeft de Integracie verschillende activiteiten georganiseerd. 
Hutspot eten in oktober, een spelletjesavond, pubquiz en natuurlijk het 
integratieweekend! Daarnaast heeft elk nieuw lid een Cmama en Cpapa 
gekregen, plus een heleboel broertjes en zusjes, zodat ze zich omarmd voel-
en door ouderliefde en zich zo nog sneller thuisvoelen in de grote Cmfamilie.

Even voorstellen: een nieuw bestuur
Jantiene Littel

Onze vereniging kan niet bestaan zonder een bestuur. Er moeten immers 
zo veel dingen geregeld worden. Waar vinden de tuttirepetities plaats, waar 
halen we baroktrombones vandaan? Hoe zorgen we voor voldoende publi-
citeit en krijgen we de begroting wel rond? In september zijn er zes nieuwe 
bestuursleden aangesteld die zich dit jaar gaan bezighouden met deze 
vraagstukken. Voorgaande jaren wisselde het bestuur in januari, maar met 
ingang van dit jaar vindt de wissel in september plaats. Tevens zijn wij van 
zeven bestuursleden naar zes bestuursleden gegaan. Hieronder kunt u 
kennismaken met het huidige bestuur: bestuur Concerto Musicae. 

Saskia de Man – Praeses
Jolien Barto – Abactis
Rosalie Buur – Quaestor

vlnr Saskia, Jolien, Jantiene, Rosalie, Gerjan, Chantal

Gerjan Ekenhorst – Commissaris Koor & Intern
Chantal van den Engel – Commissaris Orkest
Jantiene Littel – Commissaris PR & Acquisitie
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CalmaMenteborrel - 6 september
Miriam Moester

Op vrijdagavond 6 september was er weer een CalmaMenteborrel in Café 
van Buuren aan de Stationsweg. Het was een zeer geslaagde avond en de 
drukste borrel tot nu toe. Ondanks de luide muziek is er veel bijgepraat en 
zijn verhalen uitgewisseld tot in de vroege uurtjes. We hopen iedereen op de 
volgende borrel op 31 januari weer te zien, en nog meer nieuwe gezichten! 

Even voorstellen: de nieuwe repetitor David Dekker
Marjolein Burger

Sinds juni 2012 hebben wij een nieuwe pianorepe-titor: David Dekker. Zijn 
CV is uitgebreid: hij heeft conservatorium piano gedaan, natuurkunde 
gestudeerd, is daarna verder gegaan met de opleiding tot klinisch fysicus-
audioloog en op het moment promoveert hij bij het Leids Universitair 
Medisch Centrum als natuurkundige. Hij is zojuist als audioloog in Den Haag 
aangesteld en daar is hij erg blij mee. Maar daarnaast speelt hij dus ook nog 

op maandagavond zodat wij onze noten er goed 
in krijgen. In het verleden heeft hij al verschillende 
koren begeleid. De ontzettend moeilijke Waltz 
scene uit Eugene Onegin van Tchaikovski kon hij in 
2 weken meespelen en het Mozart Requiem gaat 
hem gemakkelijk af. Hij is erg betrokken bij de 
vereniging en speelt ook altijd iets als wij een KMA 
hebben, zoals de Marche funèbre d’une marionette 
van Gounod afgelopen vrijdag bij het grote Gilles-
feest. Ik hoop dat hij nog lang bij ons blijft spelen!

Even voorstellen: een nieuw CalmaMentebestuurslid
Marjolein Burger

Dag zeer gewaardeerde Calmamenteleden,
Ik ben Marjolein Burger, 7e-jaars lid bij Collegium Musicum in het koor. Een 
paar weken geleden werd er bij onze (nu in september plaatsvindende) 
wissel-ALV gemeld dat het Calmamentebestuur op zoek was naar een nieuw 
lid. Ik had hier eerder nog nooit over nagedacht, maar plotseling wist ik dat 
dit is wat ik wil. Zo ben ik ongeveer ook lid ge-
worden van CM. Ik wist nog niet precies wat daar 
gebeurde (klassieke muziek zingen in plaats van 
pop), maar ik wist dat ik er bij moest zijn. 
Ik ben bijna klaar met mijn rechtenstudie (nog op 
zoek naar een stage), hou van bijna alle soorten 
muziek en woon samen met een tenor. 
Via CalmaMente hoop ik jullie op de hoogte te 
kunnen houden van de activiteiten van CM. Als 
het u nog ergens aan ontbreekt, laat het mij 
vooral weten!
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Aankondiging Benefietavond 
Japke de Ru

Geachte oudleden van Collegium Musicum! De buitenlandcommissie van CM 
zal op 1 maart 2014 een prachtige benefietavond organiseren ten behoeve 
van de tournee van 2014. Fondsen zijn de afgelopen jaren geslonken en veel 
minder vrijgeving voor cultuurprojecten als de onze. Uit uw eigen CM-tijd 
weet u wellicht nog hoe bindend en belangrijk de tournee is, voor de leden 
en voor haar vereniging. 

Daarom dat de buitenlandcommissie besloten heeft een benefietavond te 
organiseren voor haar oudleden en donateurs. Het zal een chique en volledig 
verzorgd avondje uit zijn met een concert door zowel huidige als oud leden, 
een borrel en een veiling van befaamde CM-objecten en diensten van huidige 
CM-leden. Een avond waarbij u kunt genieten van prachtige acts en muziek, 
u oude vrienden weer kunt ontmoeten en daarbij ons kan steunen bij het 
rondkrijgen van de tournee. De avond zal plaatsvinden in de theaterzaal van 
het Leidse Volkshuis, op de Apothekersdijk 33a, te Leiden. Kaarten zijn 
binnenkort te koop bij de buitenlandcommissie en meer informatie zal per 
mail of post volgen. 

Ook kunt u de site van Collegium Musicum in de gaten houden. Wij zien u 
graag terug op 1 maart 2014 in Leiden! 

Hartelijke Groeten, Japke de Ru - Voorzitter buitenlandcommissie 2014

Invoering IBAN - let op!
Jantiene Littel

Vanwege de invoering van IBAN en nieuwe Europese regels voor het innen 
van machtigingen is het bestuur genoodzaakt alle bestaande machtigingen 
opnieuw te laten bevestigen en bankrekeningnummers te vervangen door 
IBAN rekeningnummers. In de loop van het jaar kunt u daarom een brief en/
of e-mail verwachten met de vraag een nieuwe machtiging voor uw bijdrage 
aan CalmaMente in te vullen.

Bestedingen CalmaMente
Willemijn Huijgen en Jantiene Littel

Geen enkele vereniging kan bestaan zonder de steun van sponsors, 
donateurs en natuurlijk zeker niet zonder oudleden die lid zijn van de 
reunistenvereniging. Dit jaar heeft het bestuur een nieuwe kopieermachine 
kunnen aanschaffen, een hele grote uitgaaf die we echt niet hadden kunnen 
doen zonder de hulp van CalmaMente. Het is de investering meer dan waard 
want op termijn helpt dit enorm met bezuinigen op de drukkosten. Dat ding 
is echt een godsgeschenk. Het maakt zelf alle boekjes met mooie voorkant, 
vouwt, niet, enzovoort, enzovoort! Het bestuur wil de CalmaMenteleden 
namens de hele vereniging 
bedanken hiervoor!

Rectificatie Interview Alexandra Ekkelenkamp
Willemijn Huijgen

In de Tutti van juni 2013 stond een interview met Alexandra Ekkelenkamp. 
Per abuis is de laatste alinea uit een ander interview achter de tekst van 
Alexandra terecht gekomen. Aangezien daarin de indruk wordt gewekt dat 
zij totaal geen noten kon lezen, willen wij dit graag weer recht zetten door 
middel van deze rectificatie.

B e l a n g r i j k e  C a l m a M e n t e m e d e d e l i n g e n
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G i l l e s  -  2 0  j a a r  C M
Willemijn Huijgen en Sjoerd Huisman

Interiew Gilles
Hoe ging het solliciteren?
Er was een vacature en omdat ik wel geinteresseerd was, 
heb ik het decemberconcert van CM bezocht. Toen ik dat 
hoorde dacht ik: ‘dit wil ik heel graag’. Vervolgens heb ik een 
brief geschreven – met de hand in die tijd. En dan volgt er 
een gesprek met het bestuur en een hele avond dirigeren. 
Op die ‘auditieavond’ moest ik het kamerkoor, koor en 
orkest dirigeren. Er waren 3 kandidaten: Maarten Michielse, 
Maarten van Leer en ik. Het was verschrikkelijk spannend! Ik 
had weinig ervaring met orkesten. 
Zelf was ik 31 jaar, dus ik was niet heel veel ouder dan de 
mensen in het koor. Er was toen ook zelfs een kamerkoorlid 
van 29 jaar, dus we waren van dezelfde generatie. 

Waarom CM?
Ik vond het een leuke groep. Zeker omdat er sprake was/is 
van een samenwerking tussen orkest, kamerkoor en koor. 
De energie van een studentenvereniging sprak me aan. 

Noem eens een groot verschil tussen CM toen en nu.
In het begin was ik een generatiegenoot, maar nu voelt dat 
natuurlijk anders. Je groeit mee, en het grappige is natuurlijk 
dat jij steeds ouder wordt en dat de leeftijd van de deel-
nemers hetzelfde blijft. Maar na al die jaren wordt het 
dirigeren wel steeds makkelijker. Er komen bijvoorbeeld 
steeds stukken terug. Vroeger moest ik enorm veel studeren 
omdat alle stukken nieuw waren, maar nu kan ik stukken als 

het Mozart requiem wel dromen. Van te 
voren weet ik al waar de problemen zijn. 
Ik ken die partijen zo goed, dat ik al van te 
voren weet: ‘daar gaan ze vast de mist in’.  

I n z e n d i n g e n
Inzending van Eddy Tulp

Eddy Tulp

Beste CMers,
Op verzoek van het CalmaMente bestuur in de laatste Tutti, bijgaand een 
foto van het CM bestuur 1974-1975 die genomen is tijdens de jaarlijkse reunie 
in 1996 (dus 21 jaar later).
Dit bestuur komt nog altijd jaarlijks bij elkaar, voltallig! In de loop der jaren 
met aanhang en kinderen (in totaal 35!), nu weer met 7 + aanhang.
Op de foto zie je zittend vooraan van links naar rechts:  Marjolein Thieme 
(voorzitter) en Geert van de Griend (commissaris koor),  zittend in het 
midden: Eddy Tulp (quaestor), en staand van links naar rechts:  Marianne 
Eijgenraam (abactis), Ymeen Korevaar (commissaris orkest), Cecile Werner 
(bibliothecaris orkest) en Jan Verschoor (bibliothecaris koor).
Met vriendelijke groet, Eddy Tulp

Heeft u ook nog foto’s die een mooie aanvulling  zouden zijn op het archief? 
Bijvoorbeeld van concerten, tournee’s, buitenweekenden of oudbesturen? Stuur 
uw foto’s naar bestuur@collegiummusicum.nl met een beschrijving van de 
foto, de personen die erop staan en de plaats en datum waarop die genomen is. 
Ook voor vragen of het versturen van grote bestanden kunt u contact opnemen 
met het bestuur.
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Binnen het koor wisselt de groep natuurlijk constant. Soms zijn er genera-
ties die wat beter zijn, en dan even een paar jaartjes wat minder. Soms voel 
je gewoon dat er – met name in het kamerkoor – een paar mensen zijn met 
een niveau dat heel hoog is, maar soms moet je wat stapjes terug en meer 
eenvoudige muziek pakken. In het laatste geval ben je bijvoorbeeld meer 
bezig om over te brengen hoe men samen moet muziek maken in een koor. 
Dus elke keer vind je wel een nieuwe uitdaging. 
In het begin, toen ik net bij CM was, was koor heel erg goed. Toen heeft zelfs 
een keer het Concertgebouworkest gebeld of ze ons mochten inhuren, ze 
zochten een jong koor. Maar dat is toen niet doorgegaan. Eerlijk gezegd heb 
ik het een beetje afgehouden, want dan moet iedereen er zo voor gaan, zo 
veel studeren, dat achtte ik niet haalbaar. Wel hebben we voor Mandela 
gezongen. Toen waren er 4 repetities, verplicht aanwezig, en moest er 
keihard worden gestudeerd. Daarna volgden optredens voor de koningin 
(twee keer zelfs), op een danceparty Q-dance, voor de burgemeester elk jaar 
en voor de dies van de universiteit. Maar die optredens in Leiden worden nu 
ook weer iets minder door onze concurrent ‘de faculteit der kunsten’ met 
deeltijd-conservatoriumstudenen in Leiden. 

Wat is een vroege herinnering aan CM, iets dat anders is dan nu? 
Vooral de tournee’s zijn veranderd. In het begin sliep iedereen in gymzalen. 
Dat was dus veel primitiever. Nu hebben we hostels en campings om in te 
slapen. Verder is de sfeer van CM altijd al levendig geweest met allerlei com-
missies, vriendschappen en beginnende liefdes. 

Welke tournee’s waren het leukst?
De tournee’s met het meeste publiek: Polen en Italie. Spanje was eigenlijk 
ook goed. Er was heel veel publiek in Zaragoza, maar toch voelde ik me heel 
ongelukkig. Tijdens het concert gingen er namelijk een stuk of 12 mensen 
ziek het podium af om over te geven. Er heerste een soort buikgriep, dus op 
een gegeven moment was ik bijna een kwart van mijn koor kwijt, terwijl de 
zaal vol zat.
 
Hoe is het om een week op stap te gaan met zo’n groep jongelui ?
In het begin deed ik alles mee en ging ik rustig om 4 uur slapen en mee 
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zuipen met de rest. Dat doe ik niet meer. Nu denk ik: ‘nou, laat maar...’ Ik ben 
veel meer op mezelf. 

Met welke orkestdirigenten van CM heb je samengewerkt?
Renee Gullikers, Lex Blankenstein, Jeppe Moulijn, Otto Tausk en Quentin 
Clare. Met de meeste was de samenwerking vrij kort, soms maar een jaar. Bij 
sommige mensen heb je daarom weinig kans om te wennen. Ik ben nu een 
dinosaurus ongeveer. Het langst heb ik samen gewerkt met Quentin. Jeppe 
zie ik nog regelmatig en met Renee heb ik ook nog contact. Renee zit in 
Duitsland en tipt me regelmatig met baantjes in Duitsland. Maar dat komt er 
toch niet van. Ik heb ook niet het gevoel dat ik weg hoef. Het kamerkoor en 
grootkoor vind ik geweldig. 
 
Wat zou je altijd nog willen uitvoeren?
Ik vind het stuk dat we zingen niet zo belangrijk. Ik wil best een nieuw stuk 
doen, maar dat is voor mij niet het belangrijkste. Het gaat erom wat je uit het 
koor en orkest haalt. 
Eigenlijk zijn er vooral stukken die ik liever niet meer doe, bijvoorbeed Mon-
pou, Ortmann, en Rutter. Die zijn 1 keer leuk en hoeven dan niet meer. Bach 
zou ik wel wat vaker willen doen. Maar dat is met CM niet zo goed mogelijk 
(gezien de kamerorkestbezetting, red.), dus daarvoor heb ik het USKO. 

Is het soms vervelend dat er alleen maar nieuwe mensen bij komen die je 
steeds weer hetzelfde moet uitleggen? Als ze iets ouder en beter worden 
gaan ze namelijk weer weg. 
Eigenlijk heb ik een soort missie. Ik voel me een soort onderwijzer. Ik heb 
wel eens voor een club met oudere mensen gestaan, en behalve dat ze vaak 
dood gaan, worden ze in die jaren niet echt beter. Ik haal er op een gegeven 
moment niets meer uit. Bij CM kan ik juist jonge mensen steeds mooie 
dingen meegeven. Je kan aan het begin staan van iets. Er zijn hier veel leer-
gierige mensen. Ze komen binnen, en gaan dan leren noten lezen, zangles 
nemen, en zo zie je ze groeien. Er zijn bijvoorbeeld veel CM’ers die uiteinde-
lijk terecht zijn gekomen bij goede koren zoals Musa, Choir of het Residentie 
Bachkoor. 
We bedanken Gilles voor dit interview en wensen hem nog veel mooie jaren bij 
CM!

 

Gilles Feest - 25 oktober 2013
Martiene Moester

Dit jaar is Gilles alweer 20 jaar dirigent van CM! Op 25 oktober kwamen 
CMers, oud-leden en natuurlijk Gilles’ familie samen in de Romanuszaal 
van de Hartebrugkerk om dit met hem te vieren. Op een kleine KMA waren 
er mooie optredens van enkele CMers en David Dekker, de huidige repeti-
tor van het koor. Het kamerkoor liet van zich horen met een ritmisch stuk 
waarin veelgebruikte uitspraken van Gilles terug kwamen (“Dat was biiiijjj-
jna zuiver”), en de aanwezige koorcommissarissen bedankten Gilles met een 
lied op een melodie van Ramses Sjaffie. Dit bleek nog best moeilijk zonder 
te oefenen, maar zo hoort het op een KMA en na een paar refreins zong de 
hele zaal mee. De Gilcie had behalve het feest ook nog een quiz georgani-
seerd waarbij iedereen in de zaal de kant van het juiste antwoord op vragen 
over Gilles moest kiezen. Vincent Martig kreeg als winnaar de enige echte 
Preishund-trofee (herkenbaar voor wie ooit Brahms Requiem met Gilles 
heeft gezongen) door Gilles uitgereikt. Vervolgens was er een gezellige 
borrel met heerlijke hapjes (gemaakt door CM leden) en vrolijke muziek.
Gilles heeft natuurlijk ook een mooi cadeau gekregen: een keukenmachine, 
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een snijplank met CM-logo en een fotoshoot met zijn gezin. Namens Gilles 
willen we iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd hartelijk bedan-
ken! Gilles was heel blij met zijn cadeau’s en heeft zichtbaar genoten van de 
hele avond. Hieronder zijn reactie op facebook:
Hallo allemaal! Heel hartelijk dank voor het prachtige feest! Fantastisch dat 
zoveel cm-ers dit jubileum kwamen vieren en dat ik ook zoveel oudleden mocht 
begroeten. Dank voor de geweldige optredens, hapjes, felicitaties, gesprekken, 
kaartjes en de keukenmachine. Dank aan de chauffeur, de Gilcie en alle 
anderen die het feest mogelijk maakten. En dank dat ik al 20 jaar bij deze 
geweldige vereniging dirigent mag zijn!

Aankondiging decemberconcerten
Jantiene Littel

Elke maandagavond zijn de leden hard bezig met repeteren voor de aan-
komende decemberconcerten. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 december worden 
het Requiem van Mozart en de Zesde Symfonie van Beethoven uitgevoerd. 
Met het harde werken en deze prachtige stukken beloven dit prachtige 
concerten te worden. Wilt u dit concert niet missen? Bestel dan uw kaartjes 
via de webshop! De kaartverkoop start maandag 4 november!

Aankondiging Nieuwjaarsconcert
Miriam Moester

Het is inmiddels met recht een traditie te noemen, want maandag 6 januari 
2014 zal CM voor de tiende keer spelen op het nieuwjaarsconcert van de 
gemeente Leiden in de Pieterskerk in Leiden. In 2005 speelde CM hier voor 
het eerst op uitnodiging van burgemeester Lenferink en het was meteen 
een groot succes. 
Het koor en orkest zullen delen van het programma van de december-
concerten spelen voor een zaal vol hoogwaardigheidsbekleders en inwoners 
van Leiden. Woont u op nummer 14 van een straat in Leiden? Dan kan u 
binnenkort een uitnodiging verwachten voor het concert! 

V o o r  d e  b o e g O p r o e p e n
Oproep Nieuwtjes

Barbara Snel 

Als lid van Calmamente bent u, althans daar gaan wij van uit, geïnteres-
seerd in het wel en wee van de vereniging Collegium Musicum. Wij kunnen 
ons voorstellen dat u ook benieuwd bent naar iets anders: het wel en wee 
van elkaar! Daarom plaatsen we op deze pagina een aantal berichten over 
belangrijke gebeurtenissen in het leven van enkele oud-leden, die daarvoor 
toestemming hebben gegeven. Is er ook iets leuks of iets minder leuks dat u 
met de Calmamenteleden wilt delen? Vertel het ons! Het bericht verschijnt 
dan in de eerstvolgende Tutti. We zijn benieuwd naar alle nieuwtjes. 

Oproep Adreswijzigingen
Willemijn Huijgen

We zijn bezig ons adressenbestand wat op te schonen. Mocht u verhuisd 
zijn, een ander email adres gekregen hebben of anders-zins mogelijkerwijs 

verkeerd geregistreerd staan bij CM of CalmaMente, dan 
horen wij dat graag via 
calmamente@collegiummusicum.nl.

Aansluitend aan het concert, vanaf 21:00 uur, is de nieuwjaarsborrel op 
dezelfde locatie. Deze is open voor alle belangstellenden en er zijn natuurlijk 
altijd veel CMers te vinden. Zien we u daar ook?

Aankondiging CalmaMenteborrel
Willemijn Huijgen

Datum: 31 januari 20.00. Locatie: Café Van Engelen
Op 31 januari zullen is er weer een gelegenheid oude CM-collega’s te ont-
moeten en met elkaar te proosten op het nieuwe jaar. Deze keer zullen we in 
Café Van Engelen (Nieuwe Rijn 1, Leiden) verzamelen vanaf 20.00 uur. Graag 
zien we jullie daar! 


