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Jaarconcert 6 januari geslaagd
Voor de meeste bezoekers was de verassing compleet toen ze het koor zagen in de nieuwe outfit. Wij
hoorden reacties zoals: ‘Ze lijken wel 10 jaar jonger!’ ‘Wat een mooie combi, chique en speels; een
juiste uitstraling.’ ‘Ravissant!’
Ik zou wel een hele pagina vol kunnen schrijven over de reacties op de kleding, maar zeker de
reacties op de prestatie van het koor deden ertoe: ‘Het klonk als een klok.’ ‘De muziek kwam echt de
zaal in.’ ‘Je voelde de energie van het koor.’ ‘Er was geen muur tussen het toneel en de zaal, tussen
het koor en het publiek.’ ‘Een mooie mix van klassiek en modern.’ ’Wilma van der Schoot laat een
gedrevenheid zien die afstraalt op het koor.’
Natuurlijk werd het succes mede bepaald door het optreden van onze vaste pianiste Margret
Bekkers, door de winnaar van het Maurick Muziekconcours Maurits Bouma en door onze
hoofdgasten Orkest Toermalijn onder leiding van Willem van der Laar.
Dat het concert wat uitliep werd door de bezoekers voor lief genomen, maar dat zal volgend jaar wel
beter gaan.
Over volgend jaar gesproken: De datum van het jaarconcert 2020 is nu ook vastgesteld. Het wordt 5
april 2020 om 14.00 uur in Theater de Speeldoos.
Er gaat nog meer gebeuren nu in 2019:
28 april a.s. zingt het koor in de OLV Basiliek van Tongeren, daar maken wij meteen een koorreis van
voor leden en partners.
25 juni geven wij ter afsluiting van het seizoen een inloopconcert in de foyer van de Speeldoos ’s
avonds om 8 uur.
15 december werken wij mee aan het Kerstuur van het Gestels Gemengd Koor (ook onder leiding van
Wilma van der Schoot) en we zullen ons ook nog wel in Vught laten horen; hoe en wanneer dat
weten wij nog niet.
Het Vughts mannenkoor mag in ieder geval gezien en gehoord worden. U hoort vaker van ons.
Zoals u op de foto’s ziet is er nog plaats genoeg op het podium.
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Ad van der Staak, interim voorzitter.

