Sinds 18
april 2008
heeft “Sint
Remigius”
een nieuwe
dirigent: de
in 1956 in
Eys geboren
en in Voerendaal wonende Ger
Franken.
Met Ger
staat ‘Het
Koar oet Klumme’ onder muzikale
leiding van iemand, die zijn sporen in
de muziek heeft verdiend. Als zoon
van een dirigent kreeg hij de muziek
bijna letterlijk met de paplepel binnen. Amper zeven jaren oud kreeg hij
al muziekonderricht. Aan de muziekschool te Kerkrade volgde hij AVMOsolfègelessen en behaalde hij de
diploma’s HaFa A t/m D voor klarinet.
Na de middelbare school volgde het
Maastrichts Conservatorium,waar Ger
in 1981 afstudeerde met als hoofdvak
Algemene Muzikale Vorming waarvan
zang, piano, harmonieleer en koordirectie onderdelen waren. Vele jaren
was hij als klarinettist en zanger lid
van verschillende blaasorkesten, koren en ensembles. Al vóór het afstuderen was Ger in de praktijk als dirigent werkzaam. Op 22 jarige leeftijd
volgde hij zijn onverwacht overleden
vader op als dirigent van een mannenkoor en een gemengd koor. In de
30 jaar die Ger actief is als musicus,

dirigent en leraar gingen praktijk en
vervolgopleiding hand in hand. Bij de
Stichting Nederlandse Korenorganisatie volgde hij een aantal cursussen
koordirectie en koorscholing o.a. bij
Frans Schouten en Ton Braas. Daarmee is de voorkeur van Ger, die
naadloos aansluit bij de wensen van
de koorleden, voor het zingen van
a capella-werken verklaard. Verschillende koren in Zuid Limburg hebben
onder leiding van Ger goede resultaten bereikt op het Nederlands Koorfestival. Het in 1992 met Inter Nos
uit Voerendaal behaalde predicaat
‘Gemengd Koor van het jaar’ mag
niet onvermeld blijven. Op dit moment voert Ger ook de directie bij het
Mannenkoor Polyhymnia Heerlerbaan.
Het is echter niet alleen vanwege deze staat van dienst dat het bestuur
Ger benaderd heeft. Het ‘Leitmotiv’
van het koor is: ‘Zingende mensen,
gelukkige mensen’. En bij dit adagium past de muziekopvatting van Ger
als geen ander. Het bestuur vertrouwt erop, dat de Klimmense gemeenschap nog vele jaren onder leiding van Ger Franken van het koor
zal kunnen en mogen genieten.
Linda Smolenaers studeerde in
1994 als docerend musicus af aan het
Maastrichts Conservatorium. Daarna
volgde zij nog enkele jaren privépianolessen bij Jo Dusseldorp en Barbara Grajewska. In 1996 behaalde zij

haar diploma voor de applicatiecursus
Algemene Muzikale Vorming. Vanaf
1991 startte zij met het geven van
pianolessen. Dit ontwikkelde zich tot
een bloeiende lespraktijk. In het kader van deze lespraktijk organiseerde
zij voorspeelmiddagen, een muziekspeurtocht, workshops 'Muziek in de
verf', muziekexcursies, graadexamens etc.. Na haar afstuderen heeft
zij diverse koren begeleid, o.a. het
Monulfus en Gondulfuskoor uit Maastricht en het St. Caeciliakoor uit
Ransdaal. Momenteel heeft zij een
pianolespraktijk in KlimmenRansdaal. Zij verzorgt ook de V.LO.
en theorielessen bij fanfare 'Les Amis
Réunis' in Ransdaal. Sinds januari
2008 volgt zij kerkorgellessen in de
O.L.V. Basiliek in Maastricht. Het
mannenkoor prijst zich gelukkig met
haar als begeleidster aan de piano en
het orgel en is met haar verzekerd
van sympathie en vakmanschap.

Steun de zangers moreel en financieel , vergeet niet de concerten te bezoeken

Programma 2009:

Remigiusfeest 2009

12 september, 19.30 uur: Concert
in de Borenburg te Voerendaal samen
met het mannenkoor Herbesthal
Baum en de Harmonie uit Kettenis
(entree Euro 6,- per persoon);

Op zondag 4 oktober viert het mannenkoor haar patroonsfeest. Dit jaar
zijn er geen jubilarissen. Na afloop
van de Hoogmis vindt er een brunch
plaats in het verenigingslokaal “ ‘t
Köppelke”. U wordt samen met uw
partner van harte uitgenodigd voor
zowel de H. Mis als de brunch. De
eigen bijdrage voor niet koorleden
bedraagt €10,- per persoon. Inbegrepen zijn koffie, thee, jus d’orange,
brood, beleg, kaas, eigerechten,
warm vlees, vis, salades, aardappelgerecht en fruit. Graag aanmelden
voor deze brunch bij het secretariaat
van de Vrienden (per mail of 0454051369 na 19.00 uur). Dit vóór
1 oktober a.s. We hopen u op deze
kermiszondag te mogen begroeten!

19/20 september: Uitstapje heren
zangers naar Dieu sur Meuse in
Frankrijk. Dit op uitnodiging van de
gemeente Voerendaal;
4 oktober, 10.45 uur: Remigiusfeest: Opluisteren H. Mis in de kerk te
Klimmen. Na afloop brunch in verenigingslokaal “ ’t Köppelke”;
17 oktober, 20.00 uur: Deelname
aan de Zangersdag van de Onderlinge
Federatie te Houthem;
24 oktober, 19.00 uur: Opluisteren
H. Mis b.g.v. het 40-jarig huwelijk
van Jenny en Lou Caubo-Wehrens in
de Remigiuskerk te Schimmert.
14 november, 19.30 uur: Concert
mannenkoor St. Remigius samen met
het mannenkoor Herbestal Baum en
de Harmonie uit Kettenis in Welkenrath (België);
28 november, 20.00 uur: Kwajongconcours in verenigingslokaal “ ’t
Köppelke”;
20 december, 19.00 uur: Kerstconcert te Sibbe;
26 december, 11.00 uur: Tweede
Kerstdag: opluisteren H. Mis in de
parochiekerk te Klimmen.

NIEUWSBRIEF NO. 3
SEPTEMBER 2009

Nieuwe Vestjes: Tijdens het concert
op 6 juni in de Borenburg te Voerendaal werden de nieuwe vestjes van
het koor gepresenteerd. Deze aanwinst werd bekostigd uit de bijdragen
van de Vrienden van Remigius. Nogmaals onze welgemeende dank voor
uw financiële steun in deze. Het resultaat mag er zijn. Chapeau !!!!!
Secretariaat: Gied Nicolaes
Overheek 7 6343 PB Klimmen
E-mail: ebm.nicolaes@home.nl
Rekeningnummer 1461.17.646
t.n.v. “Vrienden van Remigius”
Website: www.sintremigius.nl

Zingende mensen
Gelukkige mensen

