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T u t t i 
 - nieuwsbrief voor reünisten van 

l.s.k.o. collegium musicum

Geachte reünist, 

Welkom bij wederom een nieuwe Tutti. Deze keer een uitgebreid ver-
slag van de geslaagde Tournee naar Spanje, verhalen over de afgelopen 
Dies borrel en de NSO-reunie en niet te vergeten de aankondiging van 
de volgende CalmaMente-CM borrel op vrijdag 25 mei in café de Twee 
Spieghels in Leiden!

Namens CalmaMente:
Willemijn Huijgen, Martiene Moester, Barbara Snel en Sjoerd Huisman, 
Mirjam Moester

C M -  c o n c e r t e n
Het Juniconcert zal dit jaar na de tournee plaats vinden op: 
~ zaterdag 9 juni in de Stadsgehoorzaal in Leiden

Programma:  
The Black Knight  - Elgar
3e ‘Schotse’ Symphonie - Mendelssohn 
Motetten - Mendelssohn
Engelse partsongs van oa.  Elgar, Pearsall, Stanford en Parry

Voor reserveringen kunt u terecht op www.collegiummusicum.nl of u kunt 
reserveren via het bestuur (tel.: 071-5272612). Als CalmaMentelid heeft u recht 

op één vrijkaartje en vijf reductiekaarten. 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

Tournee

Tournee Narbonne, Barcelona, Zaragoza, 2012

Vrijdag 27 april
Het is bijna 20.00 uur, tijd om met een wandelrugzak op de rug, een dagrug-
zak over de ene schouder, een hoorn over de andere en een pakhoes in 
de hand, naar de molen te strompelen. Donkere wolken hangen boven de 
parkeerplaats en we hebben er zin in. Helaas zien de weersvooruitzichten 
er niet al te best uit, maar met alle CM’ers in Spanje wordt het hoe dan ook 
gezellig.
Bij Saskia (commissaris algemeen) worden we gecontroleerd op identiteits-
bewijzen en dan krijgen we ons tourneetasje. Dit maal zijn er geen gespon-
sorde condooms, maar oude boeken (“het nieuwe record-boek” uit 1970 of 
‘De koele minnaar’ van Hugo Claus). Uiteraard verover ik een plekje in de 
“geile bus”, onderin de dubbeldekker, vlak achter de Buicie. Zo krijg je nog 
iets mee van wat er allemaal mis gaat, met busjes bij de grens en zo.

Zaterdag 28 april
De lucht is grijs, de 
cipressen schudden hevig 
heen en weer, maar we zijn 
in Narbonne! Nouja, we 
zijn op een stacaravanpark 
ten zuiden van Narbonne, 
met uitzicht op de brakke 
lagune. De reis was korter 
dan verwacht, terwijl voor 
vandaag toch al niets op 
het programma staat. 
Alle tijd om te onder-
handelen over huisjes-

indelingen dus. Die indeling is natuurlijk al in Nederland gemaakt, maar in 
sommige caravans zouden twee mensen op een bank moeten liggen, terwijl 
er halve tweepersoonsbedden vrij zijn in andere huisjes. Dat knusse slapen is 
vast goed voor het saamhorigheidsgevoel.
Het avondeten mogen we zelf bereiden uit een accoladepakket met pasta, 
tomatensaus, groentes, worst en een winterpeen voor de vegetariërs. 
Omdat er weinig ruimte is wordt na het eten de kamerkoorrepetitie afge-
last. De kamerkoorleden zijn het daar blijkbaar niet mee eens, want in twee 
caravans worden clandestiene repetities georganiseerd.

Zondag 29 april
Het kamerkoor zingt om 11.00 uur in een mis in Port-La-Nouvelle. De 
cultuurbarbaren die niet gaan luisteren, kunnen uitrusten van de lange reis 
van gisteren. Rond lunchtijd vertrekt de tweede bus naar het havenstadje. 
De straten zijn uitgestorven, maar volgens de kamerkoorleden was de mis 
goed bezocht. Port-la-Nouvelle is een vissersstadje en dat laten ze zien ook. 
Vanuit de bus zien we de fuiken hangen en in de kerk staat een altaar in de 
vorm van een schip. Naast dit schip hang Jesus aan het bovenste deel van 
iets wat lijkt op een anker. De kerk galmt lekker, maar zo zijn we het gewend 
op tournee. Nu zijn we er alleen nog voor een repetitie, morgen bij het 
concert zitten er vast zo veel mensen in de kerk dat het prachtig klinkt.
Bij terugkomst op de camping worden de barbecues ingestoken. Ja, het zijn 
elektrische barbecues. De stoppen in de huisjes kunnen het niet helemaal 
aan, maar met wat barbecues minder en wat extra tijd gaat het prima. Voor 
het eten neem ik eerst even een duik in zee. Blijkbaar is het te koud om te 
zwemmen, want ik krijg maar twee mensen mee. Na het eten wordt de 
veranda van een van de caravans gevuld met dansende tourneegangers.

Maandag 30 april
Vanavond mogen we voor het eerst ons programma aan het publiek laten 
horen, maar eerst is er tijd voor strandbezoek of een wandeling door Nar-

bonne. Ik kies voor de tweede optie. De stad is niet zo 
groot, maar er zijn mooie oude straatjes en een kathe-
draal die voor de helft voltooid is en voor de helft dakloos. 
Overal hangen posters voor Francois Hollande en de Concert in Narbonne
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posters voor Sarkozy die we tegenkomen zijn beklad of verscheurd.
Het concert wordt goed bezocht en de vioolkist goed gevuld. Het is fijn om 
eindelijk die mooie werken uit te voeren, na een half jaar repeteren.

Dinsdag 1 mei
Vandaag hebben we meteen het tweede concert, maar daarvoor moeten 
we eerst naar Barcelona reizen. Onderweg zien we de laatste sneeuwresten 
op de bergtoppen van de Pyreneeën. De drukte in Barcelona is een schok na 
de rust en stilte van Narbonne. Overal lopen mensen, rijden politieauto’s en 
staan straatverkopers met irritante fluitjes. Het koor en enkele ensembles 
gaan alvast muziek maken in de kerk (Santa Maria del Pi), in de hoop dat 
toeristen het horen en vanavond ook komen luisteren. 
De orkestleden mogen de stad in om flyers uit te 
delen. Dat valt niet mee, want weinig Spanjaarden 
nemen een flyer aan van iemand die geen Spaans 
spreekt. Gelukkig zijn er ook wat toeristen in de stad, 
zoals CM-erelid Coen Huisman, hoewel die waar-
schijnlijk ook zonder mijn flyer was komen luisteren. 
Het concert is weer goedbezocht! Die PR-commissaris 
heeft goed zijn best gedaan blijkbaar.

Woensdag 2 mei
Op de planning staat vandaag helemaal niets. In 
Barcelona is natuurlijk genoeg te doen om je een dag 
te vermaken. We bezoeken met een groepje op huur-
fietsen een huis van Gaudi, uiteraard de Sagrada 
Familia, een restaurant voor paella als lunch en een 
ander restaurant voor tapas als avondeten. Spanje bevalt goed.

Donderdag 3 mei
Dit is weer een reisdag. Om 10.00 uur vertrekken we vanuit het hostel naar 
de bussen die ons naar Zaragoza zullen brengen. In Zaragoza worden we 
opgevangen door mensen van de universiteit, die geholpen hebben met het 
regelen van concert-, slaap- en eetlocaties in de stad. Die concertlocatie is 
wel erg bijzonder: een prachtige, volledig met lichtbruin hout beklede zaal 

voor 2000 man. Er zijn vier enorme kleedlokalen en tv-schermen om te 
volgen wat er op het podium gebeurt. Daar komt nog bij dat de zaal aardig 
gevuld is, want er zijn 1200 kaarten verkocht! Zoiets heb ik op een tournee 
nog nooit meegemaakt.
De vreugde van de volle zaal wordt gedempt door het grote aantal zieke 
mensen. Al voor het concert voelen sommige leden zich niet zo lekker en 
tijdens het concert gaat het mis. Bij contrabassen en violen en op verschil-
lende plekken in het koor moeten mensen tijdens het spelen de zaal ver-
laten om over te geven en na de pauze komen er wat minder mensen op dan 
gepland. Was er iets mis met het eten, heerst er een acute buikgriep?

Vrijdag 4 mei
Alle zieken hebben tijd om bij te komen, want de hele ochtend is vrij. ‘s 
Middags worden wandelingen georganiseerd waarbij deskundige CM’ers 
toelichting geven bij de moderne, Romeinse of religieuze gebouwen van 
Zaragoza. De zon schijnt, de stad is mooi. De zorgen over de gemiste 
colleges van deze week moeten maar even wachten.
Om 20.00 uur houden we op de binnenplaats van het hostel de herdenking, 
inclusief taptoe van de eerste trompettist en het Wilhelmus van een paar 
koperblazers. Vervolgens verhuizen we naar de kelder van het hostel, waar 
we onder bakstenen gewelven de KMA (kamermuziekavond) houden. Het is 
weer ongelofelijk hoe divers de optredens zijn: van Chinese opera en Franse 
accordeonmuziek tot Hollandse rap en Roemeense volksdansen. Zoals 
gebruikelijk gaat de KMA naadloos over in het grote eindfeest.

Zaterdag 5 mei
Na een vrije ochtend, gevuld met een bezoek aan een Moors kasteel, 
vertrekken we naar Leiden. We rijden van de woestijnachtige vlakte rond 
Zaragoza, via het prachtig groene landschap rond Pamplona naar de 
Pyreneeën. Daar barst de regen los en voor we een lange nacht met weinig 
beenruimte ingaan, zien we de wolken om ons heen 

tussen de berghellingen.
Het was een geweldige tournee, met veel publiek, veel 
zon, veel gezelligheid en een goede organisatie. Bedankt 
Buicie 2012!

Sagrada Familia
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De CalmaMente-Dies borrel

Afgelopen 17 maart werd de Dies 
van CM gevierd met CM-ers en 
CalmaMente-leden in onze stam-
kroeg café Scheltema. Het thema 
was ‘Feestje’: overal hingen 
slingers, er werd gesjoeldbakt, er 
werd koek-gehapt en  mierzoete  
snoepjes werden uitgedeeld.

Het was een gezellige samen-
komst. Terwijl er groepjes in de 
ene hoek stonden bij te praten 
omdat ze elkaar al een tijd niet 
hadden gezien, zaten er 
anderen muziek te maken 
rondom de sjoelbak.  
Ook onze trouwe barman 
Martin was zoals altijd weer van 

de partij. Leuk dat we nog altijd 
bij hem terecht kunnen! 
Omdat de ervaring leert dat het erg 
gezellig is om elkaar weer te zien 
onder het genot van een drankje zijn 
we van plan deze CalmeMente/CM 
borrels nog vaker te  organiseren. 
De eerst volgende borrel zal zijn op 
aanstaande vrijdag 25 mei. 
Houdt de Tutti’s in de gaten voor de 
volgende aankondiging!

De reunie van het Nederlands Studenten Orkest
CM is altijd goed vertegenwoordigd geweest onder de deelnemers van het NSO. Voor diegenen 
die het niet hebben kunnen meemaken, hierbij een sfeerimpressie:

In het weekend van 12 en 13 mei zijn mensen uit alle generaties NSO bij-
elkaar gekomen om de 60e verjaardag van het NSO te vieren in Abdij Rolduc 
te Kerkrade. De deelnemers vormd twee gelegenheidsorkesten: een 
orkest onder leiding van Lucas Vis dat delen de 5e Symfonie van Mahler 
instudeerde en een orkest onder leiding van Roland Kieft en Peter Biloen 
dat delen van de 9e Symfonie van Dvořák en de 7e Symfonie van Beethoven 
instudeerde. 
Liesbeth Praat was één van de CM-ers die mee deed aan deze bijzondere 
bijeenkomst. Ze vertelde ons hoe het weekend was verlopen: 
Ookal begon het weekend met inloop tussen 10:00 en 11:00 uur, stonden er 
al vele enthousiastelingen om 10:00 uur op de stoep. De oudere lichtingen 
maakte kennis met de jongere lui en verhalen werden uitgewisseld. 
Daarna begon men fanatiek met repeteren. Wat opviel was hoe fijn het 
samen muziek maken was. Alle noten vielen meteen op zijn plek, iedereen 
nam loopjes gemakkelijk van elkaar over, alle dynamiek zat in één keer 
goed, kortom, het repeteren was heerlijk met deze groep. 
In de middag werden er een aantal workshops georganiseerd. Men kon 
zich inschrijven voor voetballen in Sumo-worstelaar-pakken, een bierbrouw 
workshop, wandelen door de omgeving, maar Liesbeth koos voor de Bob-
Ross-schilder-workshop. Het resultaat was een prachtig berglandschap met 
schitteringen in een met bomen omringt meertje. 
Na de workshops was er een borrel, iets dat vrij zwaar viel bij de mensen 
die al bier hadden gebrouwen/geproefd. Na de borrel nog wat repeteren en 
uiteindelijk het feest. Het bandje was misschien iets te prominent aanwezig 
om goed te kunnen praten, maar desalniettemin hebben veel mensen het 
tot diep in de nacht vol gehouden. 
De volgende dag werd er nog gerepeteerd en heerste er een gezonde 
competitie tussen de twee orkesten. Smiddag’s konden ze aan elkaar laten 

horen hoe hard ze hadden gewerkt tijdens het concert. 
Liesbeth kijkt terug op een geslaagd en gezellig weekend 
en heeft nog haar Bob-Ross berglandschap om haar hier-
aan te blijven herinneren.  
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Borrel
Op vrijdag 25 mei is er weer een CalmaMente borrel! De borrel is vanaf 20u 
in café de Twee Spieghels (Nieuwstraat 11, vlakbij de Hooglandse Kerk), 
met vanaf 21u live muziek van het Robert Rook jazz-trio. Voor CalmaMente-
leden is het eerste drankje gratis! Via Facebook kun je 
zien wie er ook komen en andere oud-leden uitnodigen. 
We hopen je de 25e te zien! 

LUMC scratch
Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) bestaat 
dit jaar 15 jaar en dit wordt groots gevierd. De feestelijk-
heden bestaan onder andere uit een festivalweek in juni 
waarin allerlei workshops en activiteiten worden 
georganiseerd. Als afsluiting wordt er op 7 juni een 
festivalavond gehouden waar het resultaat van alle workshops te zien zal 
zijn. De grote finale van deze avond is een uitvoering van de koor en 
orkest scratch door medewerkers van het LUMC, ondersteund door de leden 
van CM en onder leiding van Gilles Michels. Het programma zal bestaan uit 
bekende werken zoals o.a. O Fortuna van Orff, Hallelujah van Händel, Anvil 
Chorus van Verdi en zelfs Rood van Marco Borsato! Voorafgaand aan de 
uitvoering op 7 juni zullen er drie repetities zijn om de muziek in te studeren. 
Werkt u in het LUMC? De inschrijving is inmiddels gesloten, dus als u deze 
gemist hebt, kom dan in elk geval luisteren op de festivalavond! 

Facebook
CalmaMente is ook actief op Facebook! Vind ons op de facebook-pagina
www.facebook.com/Calmamente en “Like” om op de hoogte te blijven van 
aankomende activiteiten zoals de borrels. Er bestaat ook een Group van 
CalmaMente, maar binnenkort zullen we volledig overgaan op de hiervoor 

genoemde pagina omdat de mogelijkheden hiervan beter 
passen bij onze activiteiten. “Like” dus onze pagina om 
alle berichten van CalmaMente te blijven ontvangen!

V o o r  d e  b o e g A a n k o n d i g i n g
Nieuw bestuurslid
We zijn blij aan te kondigen dat we een nieuw lid hebben in ons CalmaMente 
bestuur: Miriam Moester. Een bestuur dat met CM te maken heeft is niet 
compleet zonder de gezusters Moester, dus bij deze willen we haar van harte 
welkom heten! 


