
Op zaterdagavond 31 maart 2012 werkte het

Lemster Mannenkoor

mee aan het jubileumconcert t.g.v. het 10-jarig bestaan van

het symfonisch harmonie orkest fryslân

Harmonie 2002



Het concert werd uitgevoerd in de grote zaal van

De Lawei te Drachten

Harmonie 2002 stond onder leiding van dirigent



Bernhard van der Wal

Het Lemster Mannenkoor werd gedirigeerd door

Harm van der Meer



terwijl de muzikale begeleiding van het koor

werd verzorgd door organist

Jan Kroeske

De avond werd geopend met een welkomstwoord van de voorzitter

van Harmonie 2000, dhr. Gerrit Lieuwes.



Nadat de voorzitter was uitgesproken en de nummers van het

eerste blokje waren aangekondigd door dochter Marjan Lieuwes

als lady-speaker, werd het concert geopend met

solozang door mezzo sopraan

Marike Ringnalda-Roelofsen.

Marike zong onder begeleiding van H2002 op indrukwekkende

manier het bekende nummer van Whitney Houston

“One Moment in Time”

in een arrangement van Frank Bernaerts.

Zij zong dit lied als een hommage en nagedachtenis aan haar

vader Cor Roelofsen die vanaf het oprichtingsjaar 2002 dirigent

van Harmonie 2002 was.

Hij overleed in juli 2011.



Vervolgens werd het programma beurtelings ingevuld door



Harmonie en Mannenkoor:

Harmonie 2002

“Ceremonial March”; (Jan van der Roost)

“Richard III,Ouverture dramatique” (Paul Gilson)

Lemster Mannenkoor

“Sjong Fleurich en fan herte” (Johan Georg Ebeling)

“Ora pro nobis” (trad. Kerkgezang)

“Sanctus” (comp. van Aad van der Hoeven)



Harmonie 2002

“Concerto for two Trumpets” (Vivaldi; arr. Jack Ham)

Solisten met trompet: Johan Cnossen en Gert Jan van der Wal

“Slavonic Dance” opus 46 no. 4 (A. Dvorak in bew. Van Jan Bosveld)



“Er is een God die hoort” (G.C. Stibbens; arr. Jan de Graaf)

“Jou ús in dream” (Lowell Mason, arr. K.J.Mulder, tekst Eppie Dam)

“Exodus” (Ernest Gold/Pat Boone,arr. Johan de Meij)

Lemster Mannenkoor

Harmonie 2002 + Lemster Mannenkoor

“Crimond” (“Mijn Herder is de Here God”)
In een arrangement van Herman Oldenstijl

P A U Z E



Harmonie 2002

“March” (Dmitri Shostacovich, arr. Johan de Mey)

“La Leyenda del Boso” (O.R. Soutullo, arr. Joop Wijnen)

Lemster Mannenkoor

“Slavenkoor” (G.Verdi)

“Whispering Hope” (Semtimus Winner, arr. Harm v.d. Meer)

“See,see, do wide see” (P.J.Troelstra, arr. Harm v.d.Meer)

Harmonie 2002

“Summertime” (George Gershwin, Arr. Jaroc)

Solist: Sib Boersma met cornet





“Simple Gifts” (Arr. Roland Smeets)

“Fiesta Decennial” (Evert v.d.Meer)

Lemster Mannenkoor

“Freonskip” (Richard Rodgers, arr. G.M.Veldman)

Solist: Bas Albert Moorlach

“Fries om útens” (Dougie McLean/H.Faber, arr. Harrm v.d.Meer)

Solist: tenor Luilf van Dam



Harmonie 2002 + Lemster mannenkoor

“Conquest of Paradise” (Vangelis,arr. Ron Sebregts)

Na afloop van dit gezamenlijk verzorgde nummer nam ladyspeaker Marjan

Lieuwes weer het woord voor de afsluitingsceremonie. Ze verzocht vader

Gerrit om het concert formeel te be-eindigen. Solisten en dirigenten

werden vervolgens naar voren geroepen om als dank voor hun prestaties een

prachtig boeket in ontvangst te nemen.







Nadat (bijna!) iedereen zijn of haar bloemetje in ontvangst had genomen,

kreeg vader Lieuwes van dochter Lieuwes de gelegenheid voor een

allerlaatste dankwoord om dit bijzonder mooie concert te besluiten.



Harmonie 2002

“Mars der Medici” (Joh. Wichers)

Met dit laatste nummer als besluit kon er op een zeer geslaagde

jubileumavond worden teruggezien.

Het concert werd bijgewoond door 820 bezoekers


