
Feestconcert

50 jaar

Lemster Mannenkoor

Dit tweede concert in de serie ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum werd

gehouden op zaterdag 21 februari 2015 in

Multi Functioneel Centrum

“De Hege Fonnen”



in Lemmer

Dirigent: Harm van der Meer

Begeleiding: Jan Kroeske

Solist: Ieke Rippen

Aan deze feestavond werkten een tweetal muziekgroepen mee en wel:

Het Saxofoonorkest uit Drachten

met een luchtig repertoire:

Dit orkest bestaande uit 14 leden die 7 verschillende types saxofoon bespelen, is

opgericht in 1990 op initiatief van huidig dirigent Karl Veen. Het orkest bestaat

uit professionele muzikanten en vergevorderde amateurs en speelt een repertoire

dat varieert van koralen van Bach tot muziek van Freddy Mercury.



Verder werd aan de feestavond meegewerkt door

Klezmerband Di Gojim

Opgericht in 1988 en sinds 2013 verder als kwartet bestaande uit:

Artistiek leider en multi-instrumentalist Jaap Mulder

Trompettist/componist en arrrangeur Sjaak van de Reijden

Trombonist en tuba speler Eric Roelofsen
Slagwerker en bespeler van Roemeeense cymbaal/Bulgaarse toepan en Indiase

tabla Vincent Knaven.

Di Gojim speelt Jiddische Klezmer muziek in een mix van Oost-Europese

volksmuziek met Joods/Balkan en Zigeuner repertoire. Di Gojim trad op in o.a.

Berlijn, New York, Bogota, Mexico City en vele andere plaatsen in Europa en

daarbuiten.

Verder werd aan de feestavond meegewerkt door

Klaas Jansma,



bekend van de verslaggeving van de jaarlijkse skûtsjewedstrijden voor Omrop

Fryslân. Daarnaast is Jansma presentator, verteller en schrijver van boeken,

toneel en cabaret.

Heeft diverse boeken op zijn naam staan en is directeur van uitgeverij PENN en

PENN communicatie.

Nadat de feestavond in een nagenoeg geheel gevulde sporthal werd geopend door

voorzitter Lammert Wassenaar,

was het woord aan Klaas Jansma.

Hij vertelde smakelijke verhalen en anekdotes over

Lemmer en Lemsters
met hun eigenaardigheden:



Over een burgemeester die in de 19e eeuw de ondersteuning aan arme werkloze

Lemsters afbouwde en de Lemsters voorhield dat ze maar moesten gaan vissen.

Over een dijk van haringen die liep van Enkhuizen naar Stavoren. Over North

State sigaretten en over Juffrouw Akkerman van de lagere school. De verhalen

werden aangevuld met mooie nostalgische beamerbeelden uit een

ver Lemsters verleden.

Het koor begon hierna haar optreden met een drietal nummers:

Ode an die Freude Comp.: Ludwig von Beethoven

Bew.: Harm van der Meer

Ien folle grutter as do en ik Tekst/comp.: Fedde Schurer

Bew.: Harm van der Meer

Sang fan ús Stoomgemaal Tekst/comp.: Stoffel Zandstra

Bew.: Harm van der Meer



Aansluitend tot de pauze speelde Di Gojim een aantal liederen van Oost

Europese oorsprong en van de Balkan

P A U Z E
met onderhoudende muziek van

Het Saxofoonorkest o.l.v. Jaap Mulder



vv

Het tweede deel van de avond werd weer ingeleid door

Klaas Jansma
met verhalen en beamerbeelden over de

Lemster Vissers



Daarna was het woord aan

Het koor:

Ode aan Lemmer Ludwig von Beethoven

Tekst en bew.: Harm van der Meer

It lot fan Tea Tekst: Fedde Schurer

Comp. Roel Slofstra

Bew.: Jan Overbeek/Harm van der Meer

Het nummer werd solo vertolkt door

Ieke Rippen

Fryslân, ik hear by dy Tekst/ comp.: Harm van der Meer



See, see, do wide see Ierske folkswize

Tekst: Pieter Jelles Troelstra

Klaas Jansma kreeg daarna weer het woord

en vertelde over

het leven op de Lemmer doedestiids

cc

Het koor zong tenslotte nog twee nummers:

By ‘t opgean fan ‘e sinne tekst/comp. Gysbert Japicx

Bew.: Harm van der Meer

It Heitelân tekst J.L.van der Burg

Comp.: J.Lindeman

Bew.: Harm van der Meer



vv

Hierna werd de avond besloten met een dankwoord van

voorzitter Lammert Wassenaar

Na afloop van het concert werd door de meeste aanwezigen nog geruime tijd

gezellig nagezeten onder de klanken van

Klezmer band Di Gojim.



Het concert werd door ruim 700 belangstellenden bezocht en het Lemster

Mannenkoor kan terugzien op een zeer geslaagde muzikale feestavond.

Foto’s van de feestavond:








