Nieuwsbrief 15
Landgoedkoor Slangenburg
Voorjaar 2016
Nieuwjaarsbijeenkomst
De gele notities zijn
quotes van onze
koorleden:
PRETTIG OM
ELKAAR REGELMATIG TE ZIEN

Op maandagmiddag 4 januari om 14.00 uur in het jaar 2016 was onze eerste bijeenkomst in
het nieuwe jaar. We moesten ons verzamelen in de Klootsemastraat. De dag was druilerig
begonnen en het miezerde nog toen we weggingen. We gingen wandelen onder begeleiding
van Ina, een gids van IVN. Iedereen was weleens in de Kruisbergse Bossen geweest, de één
meer dan de ander maar we dachten dat we de bossen wel kenden. Ina heeft ons een andere kijk gegeven, zij wist erg veel te vertellen van het ontstaan van de bossen en de dieren

(zeker van vogels). Moe gelopen en inmiddels was het toch droog geworden waren we gevraagd om naar de Anna Hoeve te komen op de Holterweg waar we elkaar een muzikaal jaar toe klonken. Ruth, die
ons aanspoorde om samen te zingen, heeft de middag een heel gezellig tintje gegeven. We
besloten met het eten van een heerlijke erwtensoep.
Ons muzikale jaar 2016 was heel goed begonnen en kan al niet meer stuk.
Voor foto’s: zie www.landgoedkoor.slangenburg.nl, in het fotoalbum.
Berry Collignon

Agenda
FIJN DAT HET ’S
MIDDAGS IS, DAN
HOEF JE ER ’S
AVONDS NIET UIT

ALLEEN ZINGEN IS
NIET LEUK; MET DE
VERSCHILLENDE
STEMMEN SAMEN
ONTSTAAT IETS
MOOIS.

Maandag 27 juni 2016
Jaarafsluiting voor de koorleden. We laten ons verrassen, grrr, grrr………
Zaterdag 3 september 2016
Een oud-bestuurslid heeft het Landgoedkoor uitgenodigd om zijn verjaardag een
zikale twist te geven. Dit is een besloten bijeenkomst.

mu-

Zaterdag 17 september 2016
Het Landgoedkoor treedt op tijdens de Slangenburgse Nazomerdagen.
Traditiegetrouw organiseert de Heerlijckheid Slangenburgh de Slangenburgse Nazomerdagen, dit jaar op zaterdag 17 en zondag 18 september, bij kasteel Slangenburg. Er is van alles te beleven: proeven van streekproducten,
stoelen matten, potten bakken, touwklimmen, Oldtimers bewonderen: voor elk wat wils.
Op zaterdag 17 september, tussen 12.00 uur en 17.00 uur, treedt het Landgoedkoor op: we zingen minstens drie
maal en half uur onze hits uit de zestiger jaren.
Zaterdag 8 oktober 2016:
Het Landgoedkoor is uitgenodigd door de Zonnebloem, afdeling Gaanderen, om een
gezellige middag op te luisteren. De middag vindt plaats in sporthal de Pol in
Gaanderen. We zingen enkele malen tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
Dinsdag 18 oktober 2016:
Het Landgoedkoor neemt deel aan de korenavond in Westendorp. Meerdere koren
presenteren zich gedurende een half uur. Samen zingen, luisteren, kijken en leren van
elkaar!

ZINGEN
VERBROEDERT
ZINGEN MAAKT
VROLIJK

MEE ZINGEN MET……
28 FEBRUARI WAS EEN
FEEST!
Op zondagmiddag 28 februari 2016 had het
Landgoedkoor een meezingmiddag georganiseerd, in zalencentrum de Kruisberg in Doetinchem. We hadden daarvoor ook twee andere
koren, die Cindy Gregoor dirigeert, uitgenodigd: Het mannenkoor Mengelmoes / Diemse
Zangers uit Didam en het Dinxper’s Smartlappenkoor. De zaal zat vol en het was een
oergezellige feestelijke middag!
Elk koor heeft een half uur gezongen: vier eigen nummers en vier nummers die de
zaal mee kon zingen. En dat ging al snel uit volle borst! Daartoe droeg het enthousiasme van de koren bij en natuurlijk de prima begeleiding van het combo uit Didam.
Maar vooral het tomeloze enthousiasme van Cindy, die stond te springen en te dansen
voor en in de zaal: dan kon je als publiek alleen nog maar meedoen! En dat gebeurde,
tot de polonaise achter in de zaal aan toe.
Op het repertoire stonden natuurlijk onze hits uit de jaren
zestig, de smartlappen uit Dinxperlo en de ballades,
zeemansliederen en schlagers uit Didam.
Tot slot zongen we met de drie koren samen een medley en
ook hier zong het publiek mee.
Een middag voor herhaling vatbaar, met dank aan alle
voorbereiders en medewerkende en in het bijzonder
dirigente Cindy Gregoor.

EEN MAN BIJ ONS
UIT DE BUURT
KOMT ALTIJD ALS
WE ERGENS
ZINGEN. HIJ VINDT
DE LIEDJES MOOI

Voor de foto’s: zie het fotoalbum op de www.landgoedkoor.slangenburg.nl, onder meezingmiddag.
LID WORDEN VAN HET LANDGOEDKOOR SLANGENBURG

DE LIEDJES DIE WE
ZINGEN ZIJN MOOI
EN ROEPEN
HERINNERINGEN
OP

Heeft u ons horen zingen, en denkt u, van zo’n koor wil ik wel lid worden? Als u graag enthousiast zingt, het leuk vindt om meerstemmig te zingen en enige koor- of zangervaring
heeft, bent u van harte welkom!
Ons repertoire bestaat uit hits uit de jaren zestig, in allerlei talen.

Wij repeteren op maandagmiddag, één maal per 14 dagen, in de Slangenburgkerk aan de
IJzevoordseweg 35 in Doetinchem. Om half twee staat de koffie klaar. We repeteren van
twee tot vier, met natuurlijk een koffiepauze. U kunt twee keer op proef komen, om te zien of het u wat lijkt. Daarna kunt u lid worden van het koor.
De repetitiedata van het najaar 2016 zijn:
5, 12 september
3, 17, 31 oktober
14, 28 november
12 december
zie ook de website: www.landgoedkoor.slangenburg.nl

WE HEBBEN LEUKE
CONTACTEN MET
ELKAAR
HET REPERTOIRE
IS GEVARIEERD

