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Van de voorzitter
Genietend onderweg.
Ter inleiding van mijn vorig nieuwsbrief met " het startschot is geVallen" wat doelde op de viering van het 40 jarig jubileum, kan ik nu
niets anders bedenken dan " genietend onderweg!"
En terecht !!!! Wat beleven wij toch met ons koor Les Amis toch
mooie hoogtepunten.
Dank zij onze welwillende sponsoren was het jubileumconcert in 't
Plein te Udenhout, een beleving die nog lang in onze geheugen zal
weerklinken.
Met de zon hoog aan de hemel, belette het publiek niet om aan te
schuiven tot het bijwonen van dit concert. Een tot de nok gevulde
zaal, beloofde een onvergetelijke middag te worden.
De zaal werd versierd en de genodigde koren verwelkomd en ieder
zocht zijn plekje en je merkte al meteen gezonde spanning en een
warm gevoel.
De felicitaties werden in dank afgenomen en Les Amis opende het
concert. Je kon merken dat het publiek met spanning zat te wachten
op hetgeen wat het koor te bieden had. Met trots mogen we zeggen
dat zij genoten hadden van het mooie repertoire en zangbalans.
Dit had het publiek ook van ons verwacht en eerlijk gezegd de zaal
leent zich perfect voor zulke optredens. Het applaus loog er niet om.
Het Heyhoefkoor zette haar beste beentje voor, ondanks dat de
mannenpartijen onderbezet waren. Desalniettemin gaven zij een
mooie aubade en wij allen genoten van het optreden.
Het Meezingkoor Meepesaent is van een andere genre en nam het
publiek uitbundig mee in hun keuze pakket. Het werd een gezellige
boel.
Drie koren die het publiek een welbewogen muzikale middag gaven
met een gezamenlijke afsluiting, waarbij ieder die maar een beetje
zingen kon zijn of haar stem liet horen.
Er restte mij niets anders dan iedereen te bedanken voor hun aanwezigheid en voor hun invulling voor dit prachtig mooi jubileum concert. Een feest op zich!
Maarr.. Les Amis is nog steeds genietend onderweg!!!!!
Er komt nog meer.... Het jaar is nog niet om !!!
Ps. Het besluit tot vieren van St. Ceciliafeerst is genomen en laat nu
maar horen wat jullie voornemens zijn !
Harry uw voorz.

Interessante informatie:
 18-11-2018 Concert samen met Resurrexit in
de Basealaer. Aanvang:
14.00 uur
 26-11-2018 Ceciliafeest
in het clubgebouw (tijd
volgt nog)

VERJAARDAGEN:
 8-11 Yvonne Deijkers (72)
 13-11 Harry de Groot (74)
 15-11 Jan van Boekel (76)
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