
Uitreiking 1e en 2e exemplaar

nieuwe CD “Op Stoom”

Op donderdagmiddag 22 januari 2015 vond in het ontvangstcentrum van het

Ir. D.F.Woudagemaal

de happening plaats m.b.t. het uitreiken van het “eerste” en

“tweede” exemplaar van de nieuwste CD van het Lemster Mannenkoor.

Deze nieuwe CD “Op Stoom” werd in 2014 in zijn geheel opgenomen in het

Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer/Tacozijl.

Dit gemaal, het enige op de wereld nog werkende stoomgemaal van deze

omvang, beschikt over een geweldige akoestiek die het zeer geschikt maakt

voor geluidsopnames.

(Onderstaand enige beelden gemaakt tijdens de opnames)





Het gemaal staat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO en trekt

jaarlijks duizenden bezoekers vanuit de hele wereld.

Het “eerste” exemplaar werd in het ontvangstcentrum door koorvoorzitter

Lammert Wassenaar uitgereikt aan mevrouw Jannewietske de Vries.

Zij is gedeputeerde van de provincie Friesland en heeft o.a. Cultuur in haar

portefeuille. In dit kader wees zij in haar dankwoord dan ook op de inbreng

van dit koor met betrekking tot het uitdragen van de Friese cultuur. Met

name het dragen van Fries kostuum en de Friestalige liederen die dit koor

zingt, leveren een waardevolle bijdrage aan het bevorderen van de Friese

cultuur. In dit verband werd al zachtjes een link gelegd naar 2018, het jaar

van de Kulturele Haadsted. Wellicht dat het Lemster Mannenkoor daar ook

een bijdrage aan zal kunnen leveren.



Het “tweede” exemplaar van de CD werd uitgereikt aan mevrouw

Hilda Boesjes-Beljon. Zij is directeur van de

Stichting Ir. D.F. Woudagemaal en memoreerde in haar dankwoord dan ook

het culturele belang van de combinatie van dit historische gemaal met het

Lemster Mannenkoor. Op deze manier zal het bezoekersaantal zeer zeker

een extra positieve impuls krijgen.

Nadat het koor a capella nog “It lot fan Tea” had gezongen met solistische

inbreng van Ieke Rippen en aansluitend nog de hit “See,see,do wide see”

werd op de IJsselmeerdijk nog een groepsfoto van het koor met de beide

dames gemaakt.



Van het hele gebeuren werden door Omroep GPTV opnames gemaakt.

De beelden met geluid zijn te zien op:

http://youtu.be/F83ydKDMJ54


