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te

Lemmer

op 8 mei 2018

Zoals gebruikelijk,hield het koor weer haar traditionele

zangavond in “Zorgcentrum Suderigge” in Lemmer. Ook nu weer

was de zaal flink bezet. Dit is een bewijs dat het optreden van

ons koor door de bewoners bijzonder op prijs wordt gesteld.

Omdat het een dag was met zomerse temperaturen van om en

bij de 25 graden, was het koor deze keer opgekomen in



“zomertenue”; d.w.z. dat het “jasje en dasje” waren thuis

gelaten. Het was op deze wijze een wat luchtiger manier van

optreden in een vrij warme zaal.

De avond werd geopend door

Henriëtte Smid,

recreatiemedewerkster in

“Suderigge” die een

welkomstwoord aan de Lemster

mannen richtte.

Zij gaf daarna het woord aan

de dirigent.

Feike gaf daarop een korte

uiteenzetting over de te zingen

liederen



De volgende nummers werden (in willekeurige volgorde)

ten gehore gebracht:

- Lobt den Herrn der Welt

- Hymnus



- Spirit of the living God

- Tollite Hostias



- Whispering Hope

- Schuil maar veilig



- Nieuw Jeruzalem

- Leid vriend’lijk Licht

Hier werd de tenor-solo parij gezongen door oud-Lemster Ieke Rippen.

- Deep Harmony

- Te maaie

- De Wâldsang

- Bij it opgean fan ‘e sinne

- De Haven van Rust

Hiervan werd de bas-solo partij vertolkt door Rients Agema



- Myn Berber is fier oer it wetter

- Tune: “Wat zag de Lemster Toer?”

- Trije Heinelieten

In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 zijn deze nummers recent

ingestudeerd.

Het zijn 3 stuks door oud-Lemster Fedde Schurer vanuit het Duits vertaalde

liederen van Heinrich Heine. Het is voor het eerst dat de Friestalige versie

op muziek is gezet en wel door onze dirigent Feike van Tuinen. Suderigge had

hiervan de primeur!!!

Binnenkort zullen deze liederen ook te horen zijn in het programma “Wat zag

de Lemster Toer?” dat deze zomer in Lemmer zal plaatsvinden.



Voorafgaand aan de pauze werd ons koorlid Willem

Wiegersma in het zonnetje gezet vanwege zijn 12½ jarig

jubileum als koorlid van het LMK. Hij ontving daarvoor uit

handen van voorzitter Lammert Wassenaar de bijbehorende

oorkonde.

Zijn echtgenote werd verblijd met een prachtig boeket.





De avond werd afgesloten met een dankwoord van Henriëtte Smid.

Uiteraard waren er nog bloemen voor dirigent Feike van Tuinen en

muzikaal begeleider, organist Jan Kroeske.



Na afloop konden de mannen nog een half uurtje napraten aan de

bar en met mensen uit de zaal onder het genot van een

vloeibare versnapering.

De gebruikelijke groepsfoto van de jubilarissen viel deze keer niet zo groot uit

met slechts één jubilaris……..



Noch wat plaatsjes fan de tredde helte……..





Als koor kunnen we terugzien op een geslaagde avond wat ook door

cliënten, personeel en vrijwilligers van “Suderigge” hogelijk werd

gewaardeerd.


