Het bestuur van zangvereniging Vivace wenst al
haar leden, Vrienden van Vivace, sponsoren en
alle anderen die onze vereniging een warm hart
toedragen, hele fijne feestdagen en een gezond
en muzikaal 2018 toe!
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Woordje van de redactie

Meezingavond

Lieve koorleden,

Op 6 februari 2018 organiseert Zangvereniging Vivace weer
haar jaarlijkse meezingavond. Tijdens deze gezellige avond
kunnen potentiële koorleden op een laagdrempelige manier
kennis maken met ons koor en repertoire. Onze dirigent zorgt
weer voor mooie muziek en de nodige dosis humor. De avond
start om 20:00 uur in Ontmoetingscentrum De Duffelt en wordt
afgesloten met een hapje en drankje. Nodig dus partner, zoon,
dochter, broer, zus, vrienden, familie of andere kennissen uit
om een gezellige avond vrijblijvend mee te zingen. We hopen
op een grote opkomst, dus zet deze avond vast in je agenda!

Deze (lieve) woorden heb ik niet
zonder reden gebruikt.
Het is kerst en een betekenisvolle zin
van een mooi kerstliedje luidt: ‘vrede
op aarde in de mensen een
welbehagen’, afkomstig uit het ‘Ere zij
God’. Ook al heb je geen binding met
het katholieke geloof, de religie waar
het kerstverhaal uit is voortgekomen,
deze zinnen zijn op iedereen van toepassing. Of beter gezegd,
vóór iedereen van toepassing. Ze schetsen het perfecte
kerstbeeld.
Een wereld waarin geen conflicten en oorlogen zijn, maar
iedereen gelukkig is. Natuurlijk is dit jammer genoeg geen
realiteit, maar ik moet er altijd weer aan denken wanneer het
kerstmis wordt.
We kunnen er in ieder geval als individu naar streven, toch?
Kerstuitgave
Genoeg gepreekt, voor jullie ligt weer een spetterende
kerstuitgave van de Koorklanken.
In deze editie maken we kennis met ons nieuwe koorlid Henny
Brouwers. Daarnaast vertelt Jan Smit vol overgave over
componist Anton Bruckner.
Ook niet geheel onbelangrijk, ik ga jullie een heerlijk toetje
voorschotelen. Hopelijk kan ik jullie enthousiast maken om dit
dessert te presenteren tijdens de feestdagen.
Onze razende reporters (Tineke en Ben) hebben Gonnie,
Yvonne en Elske, eveneens projectzangers van het Allerzielen
projectkoor, gevraagd naar hun ervaringen over het meezingen
met zo’n bijzondere groep.
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Daarnaast zijn zij op bezoek geweest bij onze edelsmeden Mart
en Marianne.
De redactie bedankt iedereen voor de leuke reacties die wij
telkens na het verschijnen van de Koorklanken mogen
ontvangen.
Wij wensen alle koorleden, Vrienden van Vivace, sponsoren en
andere supporters geweldige kerstdagen en een muzikaal en
gezond 2018 toe.
Oftewel: ‘vrede op aarde in de mensen een welbehagen’
Namens de redactie,
Sander den Os
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Kerstconcert

Wat was het zondag 17 december toch weer sfeervol in onze
Millingse parochiekerk. Mocht je bij binnenkomst nog niet in de
sfeer zijn gekomen door de prachtige kerstversiering en
verlichting, dan kwam je al snel in de juiste kerststemming
door de prachtige liederen, vertolkt door Männergesangverein
Laetitia 1909 en Vivace. Wederom was het een goed bezocht
concert. Presentator Isidoor verzorgde op vertrouwde wijze de
toelichting bij de muziekstukken. Het mannenkoor uit
Griethausen onder leiding van dirigent/pianist Thomas Janβen.
Vivace onder leiding van dirigent Frans Coerwinkel en
organist/pianist Wouter Broens.
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Terugblik voorzitter

Bruckner lijkt op het eerste gezicht op de achtergrond te
blijven. Eerst na wat nauwkeuriger studie en voorlichting door
de burgemeester op het gemeentehuis bleek ons dat over het
verblijf van Bruckner in Windhaag wel degelijk sporen terug te
vinden zijn. Daar zijn natuurlijk de schoolgebouwen: de oude
en nieuwe school, beide nog uit de negentiende eeuw. Uit die
nieuwe school ontstond later ‘Mühlviertler Waldhaus’ (wat wij
in Millingen Kulturhus zouden noemen). Vooral aan zijn
verleden als hulponderwijzer in Windhaag word je herinnerd.

Beste mensen,
Het afgelopen jaar was een jaar met een vol
en gevarieerd programma waar we met
plezier op terug kunnen kijken. Het jaar
begon in januari met een drietal workshops
voor de leden om voor de afwisseling van
een andere professional adviezen te krijgen
over onder andere houding, stemgebruik en ademhaling. Het is
in goede aarde gevallen bij velen van ons, leuk om een keer
mee te maken en eventueel voor herhaling vatbaar.

In de nieuwste school uit de zestiger jaren van de twintigste
eeuw (tevens ‘Mittelschule’), staat in de hal een buste van
Bruckner. In 2013 werd de hoofdstraat de ‘Anton-BruckerStraße’ en in het voormalige schooltje uit de tijd van Bruckner
is tegenwoordig een klein museum ingericht.
Ook minder zichtbaar is Windhaag met Bruckner bezig. Om de
werken van de componist te bestuderen en nieuwe uitgaven te
verzorgen zijn in en buiten Oostenrijk verschillende
organisaties opgericht. Het meest bekend is de “Internationale
Bruckner-Gesellschaft”. In 1992 werd een herdenkingsboekje
uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat de Windhaager
Messe 150 geleden door Bruckner gecomponeerd was met als
titel “150 Jahre Windhaager Messe von Anton Bruckner”

Naast het zingen van vier mooie Missen hebben we eind april
een concert gegeven van het al eerder uitgevoerde
Bevrijdingsconcert in de Protestantse kerk in Groesbeek. Een
mooie locatie waar onze muziek goed ten gehore gebracht kon
worden. De samenwerking met directeur Wiel Leenders en
evenementencoördinator Indri Luijckx van het Nationaal
Bevrijdingsmuseum, die de organisatie in handen hadden was
zeer plezierig. Het concert hebben we gegeven samen met het
blazers ensemble van St. Cecilia. Het publiek heeft genoten, er
waren veel positieve reacties.

Wij zijn burgemeester Erich Traxler van Windshaag bei
Freistadt en zijn medewerkers zeer erkentelijk voor de
verleende gastvrijheid, de informatie over zijn gemeente en
het geschenk van het herdenkingsboekje over de Mis van
Bruckner. Daarmee hebben we wat meer uit het jonge leven
van Bruckner leren kennen, waarbij ook Vivace betrokken was.

In juni waren we uitgenodigd om aan het Meistero evenement
van fanfare St.Cecilia deel te nemen. Het werd een mooi
muzikaal spektakel, fantastisch georganiseerd en voor zowel
deelnemers als publiek een vrolijk evenement waar met
genoegen op terug gekeken kan worden.

door Jan Smit
Na de zomerstop, die voor enkelen een prettige onderbreking
is om vakantie te kunnen houden en voor anderen een periode
is die veel te lang duurt omdat we immers willen zingen, zijn
we ook dit jaar gestart met een barbecue bij de familie
Janssen.

Noot van de redactie: deze bijdrage van Jan Smit is slechts een
ingekort stuk van het interessante, meer persoonlijke, verhaal over
het leven van Bruckner. Maar: we kennen Jan: het was te lang
geworden om helemaal te plaatsen. Jullie kunnen het bij Bep
aanvragen per mail: h.kooloos@upcmail.nl – en na 4 januari:
bepkooloos@kpnmail.nl
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Een prachtige locatie om een feestje te houden waar we
dankbaar gebruik van hebben gemaakt en het was dan ook
weer heel gezellig. Veel vrijwilligers hebben de handen uit de
mouwen gestoken om er een mooie avond van te maken.

De orgelimprovisaties trokken de aandacht en bewondering
van de parochianen. Bruckner had goed contact met de
weverfamilie Sücka. Aan een zoon uit die familie gaf hij
vioolles. Langzamerhand kreeg Anton meer leerlingen, vooral
voor viool. Met hen trad hij op bij bruiloften en partijen,
waarbij vader Sücka trompet of klarinet speelde. Wellicht zijn
delen van de Windhaager Messe wel op zo’n avond in het
naburige Leopoldschlag,waar hij
vaak optrad, ontstaan. Vader
Sücka onderkende duidelijk het
talent van Bruckner en kocht een
klein spinet, waarop Anton naar
hartenlust mocht spelen.
In 1843 werd Bruckner als
hulponderwijzer in Kronstorf, in
zijn oude omgeving, aangesteld en
werden zijn muzikale kwaliteiten
gestimuleerd door de onderwijzer
aldaar. Bruckner componeerde in
Kronstorf aanzienlijk meer dan in
Windhaag.

Kort daarop hadden we al weer het Nazomerconcert op
1 oktober, een concert dat ditmaal in het teken stond van
Maria in verband met de oktober – Mariamaand. Veel prachtige
liederen zijn gezongen door het koor en mooie muziek is
gemaakt door individuele koorleden, door de solisten Kees
Broens, Sander den Os en Linda Huisman, het
blokfluitensemble Madrijn en Wouter Broens en Elske van
Thoor hebben prachtig quatre-mains gespeeld.
Nog twee optredens staan voor de deur, ons Kerstconcert en
de Nachtmis. We gaan uiteraard ook daar, samen met het
mannenkoor uit Griethausen, wat moois van maken.
Er waren ook verdrietige gebeurtenissen in 2017, zoals ziekte
en overlijden.
We wensen familie en alle naasten heel veel sterkte.
In het bijzonder wil ik Frans Coerwinkel bedanken voor zijn
inzet, professionaliteit, humor en geduld met ons en Wouter
Broens voor de uitstekende begeleiding op piano en orgel
tijdens onze optredens en repetities daaraan vooraf.

Over de Windhaager Messe
De Windhaager Messe in C heeft Bruckner vermoedelijk in
1842 gecomponeerd. De bezetting bestond uit een altsolo,
twee hoorns en orgel. Daarmee kon de Mis in Windhaag
uitgevoerd worden, want de altsolo was bestemd voor Maria
Jobst, een zus van een van zijn leerlingen viool. De tekst van
het Gloria en het Credo had Bruckner flink ingekort.
Deze Mis zal in Windhaag tijdens Bruckners verblijf wel
uitgevoerd zijn, doch later nog maar weinig. Vooral toen
Bruckner zijn grote missen geschreven had, geraakte deze Mis
min of meer in de vergetelheid. Pas in de jaren twintig van de
twintigste eeuw kwam zij weer in de bekendheid.

Alle leden, bestuursleden, vrijwilligers, partners van en
iedereen die heeft meegewerkt aan het muzikale plezier wat
we hebben gehad in het afgelopen jaar heel hartelijk bedankt
en alle goeds voor een gelukkig en gezond 2018!
Mede namens het Bestuur van Vivace,
Romunde Sissingh

Windhaag nu
Was er tijdens ons bezoek nog wat van Bruckner in Windhaag
terug te vinden?
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Millings Jaarboek

Windhaag is een dorp, niet al te klein, een ‘Marktgemeinde’
met tegenwoordig 1600 inwoners. Voor ons is dat niet zo veel,
maar in het dun bevolkte Mühlviertel vormt zo’n aantal al een
klein regionaal centrum.

Tijdens de presentatie van het twintigste Millings Jaarboek in
de stampvolle Gelderse Poort op 18 november, konden we
genieten van diverse interessante en ook leuke verhalen van
de sprekers.

Bruckner op naar Windhaag
Op 4 september 1824 werd Bruckner in Ansfelden geboren,
een stadje met nu ongeveer 16.000 inwoners, tien kilometer
ten zuiden van Linz.
Op elfjarige leeftijd verliet Anton Bruckner zijn geboorteplaats
en ging bij zijn oom in Hörsching (tien kilometer van
Ansfelden) wonen, die meer tijd voor hem had dan zijn
drukbezette vader die onderwijzer was met veel kinderen en
een zieke echtgenote. Die oom, ook schoolmeester, zorgde er
voor dat hij goed onderwijs kon genieten. Bovendien gaf hij
hem muziekles: orgel, zang en harmonieleer. Daarna kreeg hij
verder onderwijs in het Augustijnenklooster van St. Florian,
een kolossaal “Stift”, een paar kilometer van Ansfelden
vandaan. Vanaf 1838 kon hij zich in dit klooster grotendeels
richten op de muziekstudie. Tevens werd hij klaargestoomd
voor de studie aan de Linzer Präparandie, een gespecialiseerd
opleidingsinstituut voor onderwijzers en kreeg hij zijn
bevoegdheid als hulponderwijzer.
Via het klooster van St. Florian werd voor hem een functie als
‘Gehülfe für Trivialschulen’ (hulponderwijzer) uitgezocht op een
school in Windhaag.

Daarna zongen de gebroeders Hol zelfgeschreven liedjes in
Millings dialect. Dat deden zij zo enthousiast dat de vele
bezoekers zelfs mee gingen zingen.
Dat vonden de broeders natuurlijk heel fijn, maar toen kwam
de grote verrassing: zij mochten het allereerste Millings
Jaarboek in ontvangst nemen. Een hele eer, want dat overkomt
slechts Echt Markante Millingenaren.
Zijn wij even trots bij Vivace!

Notenschreiben
Over het verblijf van Bruckner in Windhaag bestaan weinig
betrouwbare bronnen. Dat is niet zo verwonderlijk. Hij was nog
niet de beroemde componist, maar slechts een eenzame
hulponderwijzer op een eenvoudige basisschool.
Buiten de schooluren moest hij diensten verrichten in de kerk
en werken in de moestuin. Vooral zijn werk in de kerk sloot
aan bij zijn belangstelling: hij kon op het orgel improviseren en
begon te componeren. Dit ‘Notenschreiben’ deed hij voor het
kerkkoor, maar ook meer en meer voor zichzelf.
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Componist Anton Bruckner
in Windhaag
Dit verhaal speelt in het grijs verleden van Vivace. We zongen
‘de Mis van Bruckner’, nummer 3 op het blad, destijds vrij
regelmatig. Windhaag werd op de partituur extra als plaats van
ontstaan genoemd. In die tijd heb ik in Koorklanken een stukje
geschreven over de mis van Bruckner, de zogenaamde
‘Windhaager Messe’. Het ging om de eerste Mis van Bruckner,
een betrekkelijk eenvoudig uit te voeren ‘Choralmesse’ die hij
in Windhaag gecomponeerd heeft. Daar heeft hij iets meer dan
een jaar gewoond: van 3 oktober 1841 tot 19 januari 1843.
Eind september 2016 hebben Marianne en ik in Windhaag
rondgelopen en wat mensen gesproken.

Afbeelding: Windhaag bei Freistadt rond 1890. Zo ziet het dorp er
nog uit zoals Bruckner het ook beleefd moet hebben.

Bruckner is niet in Windhaag geboren. Hoe hij op zo jonge
leeftijd - net zeventien jaar oud - in dit deel van Oberösterreich, in dit afgelegen dorp terecht kwam is, naast het
ontstaan van de ‘Windhaager Messe’, een reden om eens een
stukje over die plaats en de relatie met Bruckner te schrijven.
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Een kunstzinnig vak:
Eigens en Groen
Vandaag ben ik bij Mart en Marianne Derks
van atelier Eigens geweest. Aangetrouwde
familie van me had me verteld dat ze daar
een oud sieraad van hun oma hadden laten
omsmelten voor hun kleindochter. Dat leek
me een mooie binnenkomer.
En daar werd ik hartelijk met koffie door
hen ontvangen. Mart en Marianne zijn in
het verleden gestart met een juwelierszaak
in Nijmegen om later met een zaak in
Groesbeek verder te gaan. In die tijd zijn
ze echt samen op ontdekkingstocht gegaan
door juweliersland.
Mart had toen al de edelsmid-juweliersopleiding gevolgd in
Schoonhoven. Mart staat ook geregistreerd met een eigen
meesterteken. In die tijd was hij een van de weinige juweliers
die zo secuur kon werken dat hij een erkend Oudhollandse
sieraden hersteller was. En terwijl we zitten praten hoor ik
“weet je nog” en komen er bij hen, terwijl ze elkaar lachend
aankijken, allerlei leuke herinneringen boven drijven.
Liefde roest niet
Weer later, ze hadden inmiddels de kinderen gekregen, zijn ze
als fabrikant van gouden sieraden gestart in Wijchen. Hij was
daar heel erg bezig om zijn vakkennis te verbeteren. Nadat
Mart een hersenbloeding SAB kreeg, heeft zijn werk een hele
tijd stil gelegen. Mart was aan het revalideren , en Marianne
was toen de kostwinner. Maar het bloed kruipt waar het niet
gaan kan, en Mart heeft zijn oude liefde gelukkig weer kunnen
oppakken. En hoe! Hij vertelt met zoveel vuur over zijn werk,
dat hij me daar makkelijk een week mee zoet kan houden. Hij
praat echt vanuit een passie voor zijn vak, een vak waar ik
heel weinig van weet.
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Ik heb nooit kunnen bedenken dat puur goud veel te zacht is
om te bewerken. En dat het soortelijk gewicht van goud
zwaarder is dan zilver.
Dat er in de ons omringende landen met verschillende soorten
karaatgehalte in goud wordt gewerkt.

het moeilijk is een ononderbroken
telefoongesprek met Sander te houden?
Hij is namelijk zo druk bezig met de
opvoeding van het jonge hondje Loyal,
dat je regelmatig “neen, neen” en “mag
niet” of “blijf” en “hier” in je oor geblazen
krijgt;

Hoe zijn ze aan de naam “Eigens” gekomen? Eigens staat voor
zowel in het Millings als het Duits voor het zelf maken.
Een recente bekend stuk van zijn hand is de kroon voor het
Mariabeeld van onze kerk.
Maar ook de ambtsketen voor de
burgemeester van de in 2016 nieuwe
gemeente Berg en Dal hebben zij
ontworpen. Daar waren verder weinig
voorwaarden aan verbonden, maar er
moesten natuurlijk wel het nieuwe
wapen van de gemeente Berg en Dal
en van Nederland in voorkomen. Ook
wilde de burgemeester de bodebussen
weer in ere herstellen.
Een bodebus wordt gedragen door de
gemeentebode. En is een langwerpig
schild dat als een broche wordt
gedragen. Met daarin ook het insigne
van de gemeente. Ook deze hebben
Mart en Marianne gemaakt voor de
nieuwe gemeente.

Gonnie Houkes het schrijven van de
tekst voor de presentatie van het
kerstconcert, plus de vertaling van de
teksten van het mannenkoor uit
Griethausen, dit jaar helemaal voor
haar rekening heeft genomen?

we het zo jammer vinden afscheid te moeten nemen van Door
en Liesl. Daardoor gaan we een hoop koorervaring missen en
niet te vergeten de humor van Liesl en de schaterlach van
Door;

we klachten hebben gekregen over Koorklanken? Ons koor
heeft een nogal hoog leesbrilgehalte en de lettertjes zijn te
klein. Gaan we wat aan doen 😊;

Gieting
Er is steeds een golvende beweging, in economisch mindere
tijden was er meer vraag naar het vervaardigen van zilveren
dan gouden sieraden.
Mart liet me een gieting zien. Hij toonde me hoe hij een stukje
zilver smolt, ik dacht eerst dat het koper was, maar tijdens het
smelten zag ik mooi vloeibaar zilver tevoorschijn komen. Het
leek net vloeibare kwik, waar hij daarna er een soort mal mee
vulde, en niet veel later had het een mooie langwerpige ronde
vorm om te bewerken. Daarna kan de staaf geklopt worden in
de vorm van het beoogde sieraad.

nadat de jubelende tenen en tanende ogen aan de beurt zijn
geweest, Frans het
allerliefste heeft dat we
meer met onze oren zingen.
Dan wordt het pas echt
prachtig, aldus Frans.
Het moet niet gekker
worden!
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Wist U datjes

Ook liet hij me zien hoe hij met een klein frutseltje zilver een
steen in een sieraad kan zetten. Daar heb je dan wel een loep
bij nodig. Het is sowieso toch veel fijnwerk.
Persoonlijk sieraad
Hoe komt nou zo’n sieraad tot stand?
Iemand kan zijn verhaal vertellen en Mart en Marianne maken
daar een sieraad van. Zij weten tevoren nooit precies hoe het
eindigt. Het vak vraagt om vertrouwen in elkaar. Soms worden
de sieraden gemaakt ter herinnering, zoals ik boven omschreef
over de oma en haar kleindochter. Of zoals een kind van 10
jaar dat met 5 kleine getekende symbolen haar opa tekent en
dat daarvan als blijvende herinnering, bijvoorbeeld een
bedelarmbandje wordt gemaakt.

Henk zo blij is als hij toch steeds weer kan
komen zingen en dus zeer enthousiast zijn
diepe, volle, bas inzet. Zodanig zelfs, dat het
Frans wat te veel werd en Henk wat moest
dimmen, maar dat Frans tegelijkertijd jaloers
is omdat hij zelf niet zo laag kan;
de Sint en zijn pieten dit jaar wel heel erg vroeg
aanklopten bij Vivace? Tijdens de repetitie op 7
november werd er steeds hevig op de ramen
geklopt en als we gingen kijken zagen we niemand.
Frans heeft toen maar een stukje ‘Hoort wie klopt
daar” gespeeld en de Millingse stoute pietjes lieten
het toen afweten;

En voor een grote dierenliefhebber wordt er soms iets van hun
huisdier verwerkt in een sieraad. De mogelijkheden zijn
eindeloos. Maar ook bij leven, zoals een blijvende herinnering
van een moeder met haar dochter. Of iets wat iemands passie
is, bijvoorbeeld muziek, bergwandeling of een vingerafdruk.
Maar ook een trouw- of relatiering.

Frans de ‘Wist U datjes’ prima leest.
Zo had hij wederom in de gaten dat
iemand de partij niet had
meegebracht, maar besloot geen
naam te noemen en speelde : Für
Elise!

Als het product af is gaan de mensen altijd blij naar huis met
hun persoonlijke sieraad. Maar als het echt niet zou bevallen,
dan doet Mart gewoon zijn werk over.
Wat een kunstzinnig vak, en wat een vakmanschap stralen
deze mensen uit. En wat nemen ze de tijd om iedere keer weer
een uniek sieraad te maken.
Groen goud
En o ja, ook niet onbelangrijk: ze gebruiken “groen” Max
Havelaar goud, waarmee de mijnwerkers voor hun zware werk
een eerlijke prijs krijgen voor het derven van deze grondstof.
De Fairtrade premie wordt geïnvesteerd in projecten in hun
gemeenschap. Ook wordt gebruikgemaakt van een schonere
manier van goud winnen. Kortom er zijn veel redenen waarom
het het overwegen waard is om eens bij Mart en Marianne
binnen te lopen, als je een bijzonder sieraad wilt aanschaffen.

ja, dat bewegen hè, of eigenlijk moet ik
schrijven: dat niet bewegen: wat is dat
toch moeilijk. Toen ik bij Vivace kwam
zingen en tussen de ervaren tenoren Cees
en Wim werd geplaatst, was het eerste
wat Cees tegen me zei: “Bep, het enige
wat mag bewegen zijn de tenen in je schoenen;”

Tineke Mulders
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Een lekker decembertoetje:

Tijdens alle repetities stond het verhaal van Sophia over haar
beleving bij de gekozen muziek en Allerzielen centraal. Het
werd telkens herhaald, zodat we ons bewust bleven van wat
we tijdens de concerten te geven hadden aan onszelf, het koor
en het publiek. Na vijf repetities waren we klaar voor de vier
uitvoeringen. Elke uitvoering was bijzonder en uniek vanwege
de wisselende locaties en de zichtbare emoties bij Sophia,
koorleden en publiek. Vooral de uitvoering in de abdij van
Heeswijk-Dinther was erg bijzonder!
Daar ontstond een sfeer die niet in woorden uit te drukken is…
De aanwezigheid van familie, vrienden en zangcollega’s van
Ap/Art en Vivace maakten het voor ons helemaal af. We
zouden, net als Elske, willen zeggen: kom luisteren bij
Allerzielen 2018! Zeer warm aanbevolen!

Abrikozenmoes met lange vingers
Het is december en met de feestdagen staat men ijverig in de
keuken. Het hoeft niet altijd moeilijk te zijn. Simpel kan ook
lekker zijn! Bijvoorbeeld onderstaand recept. Een recept
afkomstig van Dora Linders. De echte Millingenaren onder ons
kennen haar nog wel. Zij was de schoenmoeder van Wil Hol.
Mijn moeder heeft ooit het recept gekregen, zo ook ik. Het
wordt in verschillende families gemaakt, dan wil toch iets
zeggen? Juist, dat het lekker is! Veel plezier met het bereiden
van abrikozenmoes met lange vingers en laat het u smaken.
Benodigdheden voor 6 personen

Het projectkoor kan, in Beuningen althans, terug zien op een
prachtige uitvoering.
Ik vond het een prachtig concert; dank daarvoor.

-

Ben Janssen

Verse abrikozen of abrikozen uit blik.
1 pak lange vingers.
1 pan
Ronde of ovale schaal

Bereiding:
Doe de abrikozen in een pan en kook ze met een beetje vocht
tot moes. Leg ondertussen de lange vingers naast elkaar in een
ronde of ovale schaal. Bestrijk de lange vingers met de tot
moes gekookte abrikozen. Laat de schaal vervolgens 2 uurtjes
afkoelen in de koelkast. Serveer het dessert met
eigengemaakte of kant-en-klare slagroom.

Sander
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Daarbij de vakkundige orgelbegeleiding van organist Rein
Boeijen en saxofoniste Rita Baptista, die haar saxofoon kon
laten huilen bij “Now my life is only weeping” en “Are you lost
in darkness” uit Karl Jenkins’ Stabat Mater. Over alle werken
zou ik enthousiast kunnen vertellen, maar dat wordt veel te
veel op deze bladzijde.
Het enige wat ik kan zeggen is: kom luisteren bij Allerzielen
2018. Warm aanbevolen!
Gonnie en Yvonne hebben hun deelname als bijzonder ervaren;
Nadat we al meerdere jaren het Allerzielen-concert bezochten
van Projectkoor Heilig Landstichting, besloten Yvonne en ik om
dit jaar de stoute schoenen aan te trekken. We gaven ons, met
aanmoediging van Elske, op. In 2017 zouden we zelf op het
podium staan!
Dat het een bijzondere ervaring zou worden, wisten we
eigenlijk al. Want al eerder zongen we in 2013 en 2014 met
Sophia Brink tijdens de BUZS (Beek-Ubbergse Zomerschool).
Aan deze twee zomerworkshops bewaren we mooie
herinneringen, vooral vanwege de persoonlijke en inspirerende
inbreng van Sophia.
Ze laat je als zanger bewust worden van het verhaal dat je te
vertellen hebt, van hetgeen je te geven hebt als koor.
Daardoor wordt het zingen van liederen heel intens: zeker
rondom het thema Allerzielen.
De koormuziek die we voor de zomervakantie opgestuurd
kregen, moesten we voor de eerste repetitie zelfstandig
doornemen en instuderen. Dat waren heel wat nummers. Maar
met behulp van een CD (waarop Sophia de sopraanpartijen
met haar piano inspeelde) en menig filmpje op YouTube lukte
dat aardig.
Samen met Elske en haar zus Ineke kon het carpoolen in
september beginnen.
Vanaf de eerste repetitie was er gelijk een bijzonder gevoel.
De verbondenheid tussen al de koorleden (komend vanuit het
hele land) was voelbaar. We waren samen op weg naar iets
heel bijzonders.
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Twee markante koorleden
van Vivace namen afscheid

Het concert werd afgesloten met “Flight Song” van Kim André
Arnesen. In dit werk kwamen alle groepen, de sopranen, de
alten, de tenoren en bassen, tot hun recht. Opvallend was de
prachtige klankkleur, geen uitschieters, en de prachtige
afstemming tussen stemmen.

Onlangs hebben Door Heijmink-Engelen en Liesl van der MostSchwarz wegens hun gezondheid het actieve lidmaatschap van
ons koor moeten opzeggen.
Een terugblik van Door en Liesl.

Zoals ik al heb aangegeven hebben, waren Elske, Gonnie en
Yvonne deelnemers van het projectkoor 2017; onderstaand
hun ervaringen.
Elske schrijft het volgende over “Allerzielen”
In augustus 2013 heb ik, als repetitor van de Beek-Ubbergse
Zomerschool, een workshop voor koorzangers die de
zomerstop van hun koor te lang vinden, nauw samengewerkt
met dirigente Sophia Brink. Het was een geweldige ervaring
met zo’n vakvrouw en zo’n bijzonder mens te mogen werken.
Zij vertelde toen over haar Projectkoor dat ieder jaar rond
Allerzielen concerten verzorgt. Daar heb ik me toen voor
ingeschreven.
Prachtige Engelse koormuziek werd toegestuurd met de
opdracht je partij goed te kennen bij de eerste repetitie in
september. Ik moet zeggen, dat was een hele klus!
Die eerste repetitie was voor mij meteen “raak”. Sophia weet
haar koor mee te nemen in de sfeer van Allerzielen -verdriet,
gemis, berusting, troost- met zoveel overtuiging, liefde,
diepgang en muzikale intensiteit, dat tijdens de repetities
menig koorlid de tranen van ontroering niet kon bedwingen.
Dit jaar deed ik voor de derde keer mee en het was weer een
prachtige ervaring.

Door Heijmink-Engelen
Vlak voor ons Najaarsconcert heeft Door
aangegeven te stoppen als actief lid van Vivace.
Het zat er aan te komen, want ook het Maestro
concert moest zij al afzeggen; een concert
optreden kon Door niet meer aan.
Door is op 14 april 1943 in Leuth geboren, maar vond haar
grote liefde, Sjaak Heijmink, in Millingen. Vanaf hun trouwdag,
in 1966, woont Door in de Wethouder Koenenstraat.
Dat zij koos voor Vivace was niet zo verwonderlijk, want zij
komt uit een muzikale familie. Sinds 1984 is Door lid van
Vivace geweest en is in 2009 gehuldigd voor haar 25 jarig
lidmaatschap.
Geen computer
Zij heeft alle dirigenten van pastor Soontiëns tot en met Frans
Coerwinkel meegemaakt. Met de komst van Frans en het
oefenen met de midifiles kreeg Door het lastig, want zij had
geen computer. Met hulp van haar collega Corrie Neijenhuis
werd dat probleem opgelost. Elke maandagavond haalde Corrie
haar op om ten huize Neijenhuis te repeteren. Daarna bracht
Corrie haar weer naar huis.
Door kon op deze manier bijblijven, want zij wilde haar partij
“kennen”. Het waren gezellige avonden.
Ze vertelde me over de vele mooie optredens van Vivace en de
gebeurtenissen tijdens de repetities en een aantal jaren is Door
ook lid geweest van de activiteitencommissie.

Repetitie-zaterdagen op de locaties waar later de concerten
zouden zijn: Beuningen, Kranenburg, Heeswijk-Dinther en
Heilige Land Stichting. En dan na hard werken de concerten,
die allen druk bezocht werden, ook door een flink aantal
Vivace-leden!
Het verhaal van Sophia over haar beleving van Allerzielen met
daarbij de zorgvuldig uitgekozen muziek vormden een heel
mooi geheel.
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Door heeft altijd de alt partij gezongen en dat ging haar meer
dan goed af.
Zij had het nog heel goed naar haar zin bij Vivace en wilde het
koor eigenlijk niet missen; de repetitieavonden waren voor
haar het wekelijkse hoogtepunt; zij ging daar heel graag naar
toe. Uiteindelijk kon Door het niet meer aan; haar gezondheid
liet haar in de steek.
Maar zij kan terugzien op een mooie tijd bij Vivace; van de
vele Voor- en Najaarsconcerten heeft Door, zoals zij zegt,
intens genoten.
De “Krönungsmesse” van Mozart was Door’s
favoriete uitvoering. Ook de optredens in
Tilburg, Heeze en in de St Jan in Den Bosch
hebben een diepe indruk op haar gemaakt.
Wij zullen Door missen bij Vivace, vooral de
collega’s om haar heen, want haar gulle lach
is bij ons niet meer te horen.
Romunde en Maria hebben namens geheel
Vivace Door bedankt voor haar lidmaatschap bij Vivace
gedurende 33 jaren.

Het programma bestond uit 17 werken, aansluitend uitgevoerd
zonder toelichting op het programma en zonder applaus tussen
de werken. Deze opzet, van één uur en een kwartier, vergde
natuurlijk wel veel energie van de koorleden, maar dat was
tijdens de uitvoering niet te merken; mij sprak een dergelijke
opzet aan.
Onder meer werd een tweetal werken uitgevoerd uit de Stabat
Mater van Karl Jenkins t.w. “are you lost out in Darkness?”en
“now my life is only weeping”. Deze werken werden
ondersteund door de sopraansaxofoniste.
Als saxofonist deed de prachtige ronde kleurklank van deze
sopraansaxofoniste mij goed, want dat kom ik niet meer vaak
tegen!

Liesl van der Most-Schwarz
Ook Liesl moest wegens haar gezondheid in
november haar actief koorlidmaatschap
opzeggen. Zij had nog heel graag mee willen
doen aan het Kerstconcert en de
Kerstnachtmis, maar het ging gewoon niet
meer.
Liesl is geboren in Slowakije op 11 november
1935. Als Volksduitse moest Liesl tijdens de 2e
Wereldoorlog vertrekken uit dit land en
verhuisde naar de deelstaat Saksen in de
buurt van Dresden.

In het werk Lacrimosa uit het “Requiem for my Friend van
Zbigniew Preisner moesten de sopranen flink aan de bak. Het
ging tot de hoge “C’, maar het moet gezegd worden dat zij
daarbij goed werden ondersteund door de organist.
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Projectkoor Heilig Landstichting

Uiteindelijk kwam Liesl in Kleve te wonen en werkte als
verpleegster in het ziekenhuis van Kleve en later in BedburgHau.
In Kleve leerde Liesl tijdens een dansavond Gerrit van der Most
uit Schiedam kennen, die op de scheepswerf van Millingen
werkte.
Vanaf hun trouwdag in 1960 woont Liesl in de Prinses
Irenestraat en zij wil daar heel graag blijven wonen.

Een stukje geschiedenis
Als afsluiting van haar eindexamenproject gaf Sophia Brink in
oktober 2001 met een gelegenheidskoor een Mariaconcert in
de Cenakelkerk van de H. Landstichting.
Na dit concert ontstond het idee om op projectbasis een koor
van amateurzangers en –zangeressen samen te stellen dat
jaarlijks één of meer concerten geeft rondom het thema
gedenken en herdenken.
Zoals dat gaat bij een project wisselt de bezetting ieder jaar en
inmiddels komen de deelnemers van heinde en verre. Iedereen
kan meezingen en alle deelnemers hebben een eigen
achtergrond en basis. Sommige zijn geschoold of hebben
koorervaring, maar het streven is om ze allemaal bij elkaar te
brengen en hen door onderlinge samenwerking te laten
genieten van zorgvuldig samengestelde programma’s.
Voor de deelnemers betekent het een enorme inzet en
voorbereiding om na slechts vijf repetities een dergelijk
programma op deze wijze ten uitvoer te brengen.

Dankbaar
Ook in Duitsland zong zij in koren en haar zangtalent bleef in
Millingen dan ook niet onopgemerkt. Zij werd gevraagd voor
het dameskoor Bartholomea en via ons voormalig lid Riek
Heemrood werd Liesl in 1994 lid van Vivace.
Zij heeft als sopraan met veel plezier gezongen onder de
dirigenten Jos Brink en Nicoline Krassenburg en ook zeker
onder leiding van Frans. Zij is Frans heel dankbaar voor de
Cd’s, die hij voor haar maakte met de oefenstof, zodat zij ook
thuis kon oefenen. Ook haar zoon Marinus heeft vaak onze
koormuziek gedownload. Liesl is ook Yvonne Derksen dankbaar
voor haar steun tijdens de repetities, want zo geeft Liesl aan:
“de jaren begonnen toch wel te tellen”.
Liesl heeft bij Vivace een hele mooie tijd gehad met heel veel
fijne herinneringen en is dan ook dankbaar dat zij ruim
23 jaren lid is geweest van Vivace.
Liesl hoopt als supporter maar zeker als” Vriend van Vivace”
nog vele jaren te kunnen genieten van de koorklanken van
Vivace.

Dit jaar, het 13e project, hebben Elske van Thoor, Gonnie
Houkes en Yvonne Derksen-Haukes van ons koor deelgenomen
aan het projectkoor.
Het Allerzielenconcert
Dit jaar was het thema van het concert “Allerzielen” en zoals
bij elk project was het concert in handen van Sophia Brink
m.m.v. Rein Boeijen aan het orgel en sopraansaxofoniste Rita
Baptista.
De concerten werden gehouden in kerken in Beuningen,
Kranenburg en de Heilige Landstichting en in de abdij van
Berne Heeswijk-Dinther.
Dit jaar heb ik het concert bezocht in de kerk te Beuningen.
Deze kerk is vergelijkbaar met de Millingse kerk; mooie
akoestiek maar met een betere klank van het orgel.

Vooral de uitvoering van de “St. Cecilia”
mis hoopt zij nog veel te horen, want dat
is haar favoriete uitvoering. Ook Vivace zal
Liesl missen, niet alleen als steun in de
sopraan groep maar zeker als een
fantastisch en vriendelijk lid.
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Even voorstellen:
Henny Brouwers
Hallo,
Ik ben Henny en versterk
sinds oktober jullie koor.
Het bevalt prima.
Ik heb al eerder in koren
gezongen, maar wilde weer
een nieuwe uitdaging.
Verdere hobby’s zijn: lang
en veel wandelen met de
hond en veel lezen.
Verder zijn Johan en ik
gezegend met 9(!!)
kleinkinderen en nog twee
in de maak.
Dus geen tijd voor
verveling.
Ik hoop nog veel
zangplezier met Vivace te
hebben
Groetjes Henny Brouwers
Noot van de redactie: Henny heeft het momenteel superdruk
met familie aangelegenheden, vandaar maar een kort
verhaaltje bij haar foto. We zullen haar vanzelf beter leren
kennen tijdens repetities en optredens.
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