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Kerstconcert 2016
verslag ommelander courant

foto: Riemke Bakker

het concert
werd omlijst
met orgelspel
van Rudi Diekstra

de eerste bezoekers zijn binnen

en zo klonk daarbij het nummer “Stille Nacht”

Een verwarmend concert op een druilerige dag!
Zaterdag 10 december 2016 hadden zo’n 100 belangstellenden de
regen getrotseerd om naar de voormalige gereformeerde kerk aan
de Hoofdstraat te Warffum te gaan voor het Kerstconcert van het
Warffums Mannenkoor. Ze werden verwelkomd met orgelspel van
Rudi Diekstra en pianospel van Ineke Bakker.
Het publiek werd van informatie over de te zingen en te spelen
stukken voorzien door Riemke Bakker.
Het Warffums Mannenkoor, zoals gewoonlijk onder leiding van
Liesbeth van Hoffen en op de piano begeleid door de jarige Ineke
Bakker, opende het concert met het toepasselijke “O come all ye
faithful”. Daarna werd samen met het Theaterkoor Omlandia -onder
leiding van Elly van Plateringen“Laudate omnes gentes” ten
Riemke Bakker
gehore gebracht. Daarna zong
Omlandia, versterkt met een
aantal mannenstemmen “Lead
me
Lord” en het prachtige “Cantique
de
Jean Racin”.
Het
Duo Bakker en Duin bracht
daarna “O Jesus so gentle” en “In
the
bleak midwinter”. Ursula Duin
zong
vervolgens samen met het
mannenkoor het gevoelige “On a
starlit
night”.
Daarna werd het vocale
ingewisseld voor het
instrumentale. Op indrukwekkende wijze bracht het Ommelander
Saxofoonkwartet een viertal nummers, te weten: “La Rejouissance”,
“Silent Night”, “Lux Aurumque” en “Carol of the Bells”. Het gedeelte
voor de pauze werd afgesloten door het Warffums Mannenkoor
(samen met Ursula Duin) met “Peace on earth” en het krachtige
“Gloria Fanfare”.
Daarna was het tijd voor koffie en thee of iets sterkers.
Het concert werd na deze pauze voortgezet door beide koren met
het overweldigende “Hatikvah”. Omlandia sloot haar bijdrage af met
“Träume unterm Christbaum”, “Das Himmlische Orchester”, het altijd
prachtige “Minuit Chrétiens” en “Joy to the World”.
Het Ommelander Saxofoonkwartet speelde daarna de stukken
“Nuvole Bianche”, “Santa Baby” en het georganiseerde kippenhok
“Petit quatuor pour saxophones”. Het Warffums Mannenkoor zong
daarna het zeer oude kerstlied ”An Weihnachten” en het niet uit een
kerstconcert weg te denken “Stille Nacht”.
Het Duo Bakker en Duin sloot haar aandeel in het concert af met het
heel gevoelig gespeelde en gezongen “Ave Maria”. Ursula Duin zong
vervolgens samen met het mannenkoor het prachtige nummer “Born
is the Light of the World”
Het concert werd op indrukwekkende wijze “door alle deelnemers
afgesloten met “Once in Royal David’s City”.
Afgaande op het applaus van de bezoekers was het zeer
afwisselende concert een succes!

met dank aan Gerben Veenstra voor het beschikbaar stellen
van een groot aantal foto’s

Ineke Bakker

Liesbeth van Hoffen

Ursula Duin

Openluchtmuseum

Het Hoogeland

9 juni

Een sextet van leden van het Warffums
Mannenkoor, voor deze gelegenheid geleid
door koorlid Co Haring, heeft de door het
jubilerende vrouwenkoor Mrs Johnson
georganiseerde stadswandeling met
mannenstemmen opgeluisterd.
Bij het Scheepvaartmuseum werden onder ideale
weersomstandigheden de wandelaars toegezongen. Er werd
een vijftal liederen ten gehore gebracht, te weten Uns’re
kleine Nachtmusik, Bring me little water Sylvie, Mull of
Kintyre, Bergvagabunden en Ukraina. Om de
goede begintoon te vinden was de hulp
ingeroepen van een smartphone-piano. Dat
ging voortreffelijk tot de accu leeg was….
Het was een gezellige happening; de verzorging vanuit het
museum was dik in orde. Er waren vele leuke reacties van de
toehoorders.
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Obergum

Winsum

Het Warffums mannenkoor heeft
op 23 april deelgenomen aan de
Vocale en Muzikale Dag in
Winsum. Er werd op twee lokaties
gezongen. Om 11 uur in de kerk
te Obergum en om 13.00 uur in
de Torenkerk te Winsum. Er werd
een zeer afwisselend programma
gebracht.
Na afloop hebben de mannen,
dirigente Liesbeth van Hoffen en
pianiste Ineke Bakker nog een
hapje en een drankje genuttigd in
café J&A bij “De Boog”.
Het was een geslaagde dag!

Onder leiding van Ineke Bakker gaf het Warffums
Mannenkoor acte de presence op de Paasmarkt in Warffum.
Door de regen en de harde wind kon niet buiten worden
gezongen, maar werden de bezoekers toegezongen vanuit
de smederij van Ron Caspers.

de smederij van Ron Caspers

Ineke Bakker op de piano

de paasmarkt

doe dat nou niet ….

STREEKPRODUKTENMARKT EWSUM
Op zaterdag 23 juli 2016 was het Warffums Mannenkoor
wederom te gast op de streekproduktenmarkt te Ewsum bij
Middelstum. (Be)geleid door pianiste Ineke Bakker werd een
bloemlezing uit het repertoire ten gehore gebracht. Met de
nummers van Ede Staal werd uit volle borst door de
bezoekers meegezongen.
De organisatie van de streekproduktenmarkt houdt zich
aanbevolen voor een volgende keer.

WMK zingt “Uns’re kleine Nachtmusik”

Art W eekend W arffum
2 e EDITIE
3 en 4 september 2016

Onder leiding van Ineke Bakker heeft het Warffums Mannenkoor zijn
medewerking verleend aan “Art Weekend Warffum”.
In de Nederlands Hervormde Kerk van Warffum werd een 8-tal nummers
gezongen:
• Uns’re kleine Nachtmusik
• Bring me little water Silvy
• Eerappellaand
• If I planted a garden
• Termunterziel
• Freedom Song
• Mooi Grunnegerlaand
• Mister Moon

2016

uitstapje Weerribben

3 september 2016
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dinsdag 30 augustus 2016
de kerk van Klein Wetsinge

50

Op 30 augustus 2016 is in het
kerkje van Klein Wetsinge Geert
Kolkman door de Bond van
Koren in de provincie Groningen
in het zonnetje gezet. Hij ontving
uit handen van de heren van
Woerkom en de Vries een
oorkonde en een draagspeld.
Voorzitter Frits Zuidema van het
Warffums Mannenkoor voegde
daar nog een presentje aan toe….

??

Uit Ommelander Courant
van 5 september 2016

