Zangvrienden, goede avond
Het VMK-bestuur wenst u allen een gelukkig Nieuwjaar met alles wat wenselijk is. Op onze
leeftijd is het aantal wensen niet meer zo groot als vroeger; met een goede gezondheid en
minder last van de kwaaltjes komen we al een heel eind.
Zoals gebruikelijk kijken we even terug op 2016
en werpen daarna een blik op het nieuwe jaar.
Het VMK was zeer actief. Na het besluit om samen met MK David een concert te geven,
werden nieuwe partituren aangesleept en werd driftig gerepeteerd. De opera- en operettemelodieën zijn prachtig maar de uitspraak van de italiaanse teksten is niet eenvoudig. Vanaf
maart werden we opgenomen in de David familie, zowel in de Borenburg als in Heidsjer Tref.
De dirigent speelde uiteraard zijn specifieke rol en we kregen te maken met een lieve
pianiste Pavlina. De muziek-commissie zorgde voor de uitgebreide publiciteit en de
vormgeving van affiches en kaarten. Twee weken voor het concert Verdi & Co moesten de
affiches in het dorp beplakt worden met de tekst “uitverkocht” . Het concert was een
ongekend succes, mede door de solisten Daphne, Pascal en Bѐr . Herhaling van dit concert
met MK David was op korte termijn helaas niet te realiseren...het wordt najaar 2017.
Het VMK deed natuurlijk meer dan dit speciale najaarsconcert. We zongen op het
voorjaarsconcert van het “City-koor” , we zongen 2x in de Oranjehof (!) en 2x met zangeres
Yreen, op een lentemiddag voor senioren en op een wintermiddag voor bewoners van “t
Brook. We hadden succes op de Boeterepetiesje ( er werd niet alleen geluisterd, er werd
meegezongen) en op de receptie van Eurlings en in het zorgcentrum in Gulpen. Tijdens het
Oogstdankfeest in Voerendaal begeleidden we de H.Mis in een boerenschuur olv onze eredirigent Hay Fleuren. Ons kerstconcert in de Laurentiuskerk klonk goed, maar we hadden
meer bezoekers verwacht. Misschien was het onverwachte optreden van een Russisch koor
de avond daarvoor, mede oorzaak daarvan.
Hoe verging het de leden ? Welnu, tenor Ed van Eijk haakte af bij de Italiaanse opera, maar
haakte weer aan bij de kerstmelodieën. Wim Hulscher heeft geen energie meer om te
zingen, maar nog voldoende energie voor een zingende website. Penningmeester Michiel
Scheijen werd ernstig ziek, lag in een hospice maar is wonderwel weer opgeknapt.
De financiën van het VMK werden tijdelijk overgenomen door Giel Smeets, die nog even
streng en nauwgezet is als vroeger. We namen afscheid van de jongste zanger Paul en ook
van de oudste zanger Paul ( Beckers versus Vondenhoff ) ; het verschil was 20 jaar, maar de
gemiddelde leeftijd veranderde daardoor niet.... Het VMK telt nu 29 zingende leden die
samen in het nieuwe jaar een gemiddelde leeftijd van 75,6 jaar bereiken.
Wat verwachten we in 2017 ?
We gaan samen repeteren met het Breuker MK. In mei zingen we met hen samen op hun
voorjaarsconcert in Hoensbroek en in okt herhalen we dat in het VMK-najaarsconcert. We
proeven dan of verdere samenwerking met het Breuker MK tot de mogelijkheden behoort.
Natuurlijk zingen we kerstliederen , in Welten, in “t Brook , in Oranjehof, misschien in de
Koepelkerk en de Laurentiuskerk, dat laatste uiteraard afhankelijk van eventuele Kozakken in
de regio. Veel energie zal nog wel even in de Verdiaanse teksten moet worden gestoken,
want begin okt. wacht heel kerkrade in het Wijngracht-theater.
Uiteraard is er de 4-mei-herdenking en de Boeterepetiesje, hopelijk onder een blauwe hemel.
Tot slot , het VMK heeft het in 2016 gezongen en blijft het zingen , met of zonder Yreen :
>>>> We’ll meet again , don’t know where , don’t know when .<<<<<
Een toast op het nieuwe jaar met nieuwe uitdagingen.
LMD, 3 jan 2017

