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Agenda Soli Deo Gloria 2022/2023 
 

dinsdag 30 augustus eerste repetitie seizoen 2022/2023 

zondag 4 september  Kunst en Cultuurmarkt 

 5-27 september RaboClubsupport aktie 

dinsdag 6 september repetitie 

dinsdag 13 september repetitie 

dinsdag 20 september repetitie 

dinsdag 27 september repetitie 

dinsdag 4 oktober repetitie 

dinsdag 11 oktober repetitie 

dinsdag 18 oktober herfstvakantie 

dinsdag 25 oktober repetitie 

dinsdag 1 november repetitie 

dinsdag 8 november repetitie 

dinsdag 15 november repetitie 

zaterdag 19 november Generale repetitie (aanvang ovb 12u.) 

zondag 20 november Najaarsmatinee, Die Schöpfung 

dinsdag 22 november Repetitie Kerstproject 

dinsdag 29 november Repetitie Kerstproject 

dinsdag 6 december repetitie Kerstproject 

donderdag 8 december opbouw kerstmarkt 

vrijdag 9 december opbouw kerstmarkt 

zaterdag 10 december kerstmarkt 

dinsdag 13 december repetitie Kerstproject 

dinsdag 20 december Kerst’viering’ in Theaterkerk Hemels Twisk 

dinsdag 27 december  kerstvakantie 

dinsdag 3 januari 2023 kerstvakantie 

dinsdag 10 januari repetitie 

dinsdag 17 januari repetitie 

dinsdag 24 januari repetitie 

dinsdag 31 januari repetitie 

dinsdag 7 februari repetitie 

dinsdag 14 februari repetitie 

dinsdag 28 februari  voorjaarsvakantie 

dinsdag 7 maart repetitie 

dinsdag 14 maart repetitie 

dinsdag 21 maart repetitie 

dinsdag 28 maart repetitie 

dinsdag 4 april repetitie (vervalt mogelijk) 

Goede Vrijdag  7 april JP koralen in Theaterkerk Hemels Twisk 

Dinsdag 11 april repetitie 

dinsdag 18 april repetitie 

dinsdag 25 april repetitie 

Eind april  / begin mei Stekjesmarkt 

dinsdag 2 mei  meivakantie 
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dinsdag 9 mei repetitie 

dinsdag 16 mei repetitie 

dinsdag 23 mei repetitie 

dinsdag 30 mei repetitie 

dinsdag 6 juni repetitie 

dinsdag 13 juni repetitie 

dinsdag 20 juni repetitie 

dinsdag 27 juni repetitie 

dinsdag 4 juli repetitie 

dinsdag 11 juli repetitie 

dinsdag 18 juli laatste repetitie seizoen 2022/2023 

   

2023 25 november Generale repetitie 

 26 november Concert ‘Messiah’ - Handel 

 
 

Schoolvakanties Regio Noord  
 

Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2022 
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 
Meivakantie 29 april t/m 7 mei 2023 
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023 
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