
Op dinsdagavond 31 mei 2016 besloot het

Lemster Mannenkoor

haar zangseizoen met een

afsluitingsconcert

in de

“Kruiskerk”



in Echtenerbrug

Het koor stond onder leiding van dirigent

Feike van Tuinen.

De muzikale begeleiding werd verzorgd door organist

Jan Kroeske



Na de opening van het concert door de voorzitter van het

Lemster Mannenkoor, Lammert Wassenaar, werd gestart met

een inleiding van de dirigent.

Feike gaf een uiteenzetting met een toelichting op de manier van

repeteren met een koor. Veel waarde dient te worden gehecht aan

het inzingen vóór de eigenlijke repetitie. Het is belangrijk dat de

stembanden zijn “warmgedraaid” alvorens de repetitie daadwerkelijk

begint. Dit werd dan ook gedemonstreerd met een aantal passende

stemoefeningen zoals bij het Lemster Koor gebruikelijk.



Hierna werd vervolgd met de nummers:

Jacob’s Ladder
Negro Spiritual

Tekst:Wim Raadsheer

Arr.: Sander van Marion

By it opgean fan’e Sinne
Tekst: Gysbert Japicx

Oorspr. Franse melodie

Bew.: Harm vd Meer

It Feintsje fan Menaam
Tekst:Fedde Schurer

Dútske Folkswize/Bew. Harm v/d Meer

Te Maaie
Tekst: Douwe Hermans Kiestra

Folkswize/ Bew.: Harm van der Meer

See, see, do wide see
Tekst: Pieter Jelles Troelstra

Ierske folkswize/Bew.: Harm van der Meer

Hierna werd het concert onderbroken voor de huldiging van een aantal

jubilarissen vanwege hun jarenlange koorlidmaatschap:

Hierbij werden door voorzitter Lammert Wassenaar oorkondes en

één zilveren speld uitgereikt aan:



Tjeerd de Groot : 1e tenor en 25 jaar lid (zilveren speld)

Lute van der Bijl : 2e tenor en 12½ jaar lid

Jan Diever : 2e tenor en 12½ jaar lid

Harry Hoekstra : 2e tenor en 12½ jaar lid

Eize Hornstra : 2e tenor en 12½ jaar lid

Jan Pranger : 1e tenor en 12½ jaar lid

Marten Winia : Bas en 12½ jaar lid

Vanwege en heupoperatie kon Marten Winia niet bij deze gelegenheid aanwezig

zijn en zal zijn oorkonde thuisbezorgd krijgen.

De echtgenotes van deze leden werden nog verblijd met een

boeket bloemen als compensatie voor alle repetitie-uren

die zij eenzaam en alléén thuis moesten doorbrengen.

Hierna was het tijd voor de pauze om een kopje koffie te

nuttigen en het jasje van het blauwe kostuum



maar uit te trekken…..

Het concert werd na de pauze vervolgd met:

Tollite Hostias
Camille Saint-Saëns/Bew.: Gotze Kaspersma

Haven van rust
Orig: “Haven of Rest”

Comp.: George D. Moore

Bew.: Jan Kroeske

Hymnus
“Jauchzet, jauchzet dem Herrn”

Friedrich Silcher

Domine salvam fac Reginam
A.Giesen

Dona nobis Pacem
“Geef ons vrede”

Arr.: Feike van Tuinen

Lobt den Herrn der Welt
Naar Purcell’s “Trumpet Voluntary”



Tekst en arr.: Willy Trapp

Na afloop van het concert was er nog een bloemetje voor de koster van de Kruiskerk.

Hierna sloot de voorzitter het concert af en wenste een ieder nog

een goede vakantie met mooi weer toe.




