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______________________________________________________________________  
NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2017 

 

NAJAARSCONCERT. 

Op zaterdag, 18 november houden we ons Najaarsconcert in de Gereformeerde Kerk aan de Spoorstraat. 

Het concert begint om 20.00 uur. Jullie worden verzocht om 19.00 uur aanwezig te zijn. 

Diezelfde dag houden we in die kerk om 10.00 uur een generale repetitie 

Ons koortenue is tijdens het concert onze koorbroek, wit overhemd met zwarte manchetknopen en ons gilet 

met bijpassende vlinderdas. 

 

Het programma met daarin onze bijdrage ziet er als volgt uit: 

 

• Opening door Kees Procee 

 

• Het AWM 

-  Zum Eingang           (624) 

            -  God and God Alone  (205) 

            -  Sanctus                   (471) 

 

• Duo Corelli met sonate voor harp en mandoline 

 

• Vrouwenkoor Mar-Cant uit Markelo 

-  Noyana 

-  Largo 

-  Now is the month of maying 

-  Grabriella’s Sang 

 

• Projectkoor met the Beatles in revue 

    

PAUZE 

 

• Het AWM 

-  Plovi Plovi                     (434) 

            -  Vrede                           (568) 

            -  Das klinget so herrlich (101) 

            -  Kozakkenrit                  (300) 

 

•  Duo Corelli met sonate K 88 
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•  Vrouwenkoor Mar-Cant 

-  To a wild Rose 

-  Adrew Sisters Medley 

 

•   Het AWM 

  - Kriminaltango                          (302) 

  - Bridge over troubled water   ( 57) 

  - Aus der Traube                      ( 27) 

 

•   ALLEN;  Hey Jude 

 

•   Afsluiting 

 

Jullie worden verzocht a.s. maandag, 6 november, deze koorstukken op bovenstaande volgorde in jullie 

concertmap te hebben. 

Koorleden die ook meezingen in het Projectkoor kunnen de met het Projectkoor te zingen liederen  achterin 

de concertmap doen. 

 

Aan het programmaboekje en de flyers, die her en der in het dorp worden opgehangen, wordt gewerkt. Als 

jullie de flyer via je computer ontvangen verzoek ik jullie die flyer door te sturen naar vrienden en 

bekenden, zodat veel mensen rechtsreeks op de hoogte zijn van ons concert, 

Ons concert krijgt ook aandacht op de grote infoschermen die op diverse plaatsen in ons dorp te zien zijn. 

De entreeprijs bedraagt € 7,50 en dat geldt ook voor onze partners. Maandagavond, 13 november, kunnen 

kaarten worden gekocht bij Wim Brinkers 

 

VOLKSKERSTZANG 

Op donderdag, 14 december, werken we mee aan de Volkskerstzang in het Anker. Aanvang 19.30 uur. 

Graag om 19.00 uur aanwezig. We treden op in ons koorkostuum met wit overhemd, zwarte manchetknopen en 

een rode pochet en vlinderdas. We zingen de volgende liederen: 

• Kersttijd        (291) 

• Kerstzang       (292) 

• Heilige Nacht (478) 

Deze stukken worden t.z.t. nog uitgereikt. 

 

Tot zover de mededelingen. 

 

 

Een hartelijke groet van Henk Lubberding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


