
Optreden van het

Lemster Mannnenkoor

in

“Suderigge Zorgcentrum”

te

Lemmer

op 18 oktober 2016

Zoals ieder jaar gebruikelijk,hield het koor weer haar traditionele

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

zaal tot de laatste stoel bezet.Dit is een bewijs dat het optreden van

ons koor door de bewoners bijzonder op prijs wordt gesteld.

Dit was in “Suderigge” het eerste concert van het koor onder leiding van

haar nieuwe dirigent

Feike van Tuinen.

De avond werd geopend door Henriëtte

Smid recreatiemedewerkster in

“Suderigge”.



Zij gaf daarna het woord aan de

dirigent.

Zoals Feike in zijn openings- en kennismakingsspeech aangaf, was het

natuurlijk voor de bewoners wel een hele omschakeling om nu eens niet

meer “good old” Harm van der Meer te zien dirigeren maar een man met

heel wat minder (en ook nog korter) haar op zijn hoofd….Na nog het één

en ander over zichzelf en het koor te hebben verteld, “sette Feike útein”

met het concert.



De volgende nummers werden ten gehore gebracht:

- Sjong fleurich en fan herte

- De Haven van rust

- Zing van Zijn trouw

- Zie de zon

Hierna volgde een orgelmedley door Jan Kroeske met bekende vaderlandse

liederen waar ook het publiek en koor in mee konden zingen.

Vervolgens twee nieuwe nummers in een bewerking van Feike van

Tuinen:



- Deep Harmony

- Dona Nobis Pacem

Na de pauze werd het concert vervolgd met:

- By it opgean fan de sinne

- It feintsje fan Menaam

- De Freonskip

- Jacob’s Ladder

- Tollite Hostias

- Hymnus



- Santo, santo.

- It Heitelân

De avond werd afgesloten met een dankwoord van Henriëtte Smid.

Op verzoek van een Suderigge-bewoonster uit de zaal werd tot besluit van

de avond nog het Frysk Folksliet gezongen.

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.




