24 september 2022
“Najaarsconcert Bond van Koren Groningen”
Na twee en een half jaar was het dan eindelijk weer mogelijk om een groots
opgezet Najaarsconcert te organiseren, wat werd gehouden te Sappemeer in
zalencentrum Brandpunt. Aanvang was 13.00 uur t/m 17.30 uur.
Na intensief overleg tijdens diverse bestuursvergaderingen heeft het bestuur
besloten om dit soort concerten niet meer ‘s avonds te houden maar overdag en
afhankelijk van het aantal deelnemers in de ochtend of in de middag. Bij veel
aanmeldingen kan dan van de hele dag gebruik worden gemaakt. Dit om de
koren niet meer laat in de avond naar huis te laten rijden gezien de gemiddelde
leeftijd van onze koorleden. Het idee om de avondconcerten niet meer te
organiseren is gezien de aanmeldingen voor dit middag Najaarsconcert een goed
idee geweest. Want we waren dan ook aangenaam verrast dat zoveel koren zich
spontaan hebben aangemeld om aan dit concert hun medewerking te verlenen.
Deze koren waren in willekeurige volgorde: Vrouwen van Nu Wildervank,
Syerdeberth Siddeburen, D.E.S. Veelerveen, De Zwalkers Oude Pekela, Blief Fit
Zing Mit Veendam, Jubileumkoor Zuidhorn, Algemeen Veendammer
Mannenkoor en The Mieden Company.
Als gastkoor hebben we de Koorschool Drenthe uit Assen kunnen vastleggen
o.l.v. Arian van der Mark. Dit kinderkoor heeft al een hele reputatie opgebouwd
en is een welkome afwisseling bij welk concert dan ook.
Na loting van de volgorde waarin de koren zouden optreden hadden we het
geluk dat bij aanvang van het concert een groot koor mocht beginnen en we ook
konden eindigen met een groot koor. Dat de koren twee en een half jaar niet
hebben gezongen en opgetreden was werkelijk niet hoorbaar. Het niveau van
alle deelnemende koren was tijdens dit concert van een zeer hoge kwaliteit. Dit
heeft het bestuur van de bond zeer verrast. Ook het gast kinderkoor was tijdens
hun optreden van zo`n grote kwaliteit dat zij na hun optreden van alle aanwezige
koorleden een staande ovatie in ontvangst mochten nemen. De presentatie het
concert was zoals gewoonlijk in handen van Dhr. Arie Girbes.
Conclusie:
Dit concert was met kop en schouders een van de beste concerten van de
laatste jaren. Aan alle deelnemende koren onze welgemeende dank voor jullie
deelname en kwaliteit die jullie hebben meegebracht. Het was in een woord
fantastisch.

