Patroonsfeest 2012
Op zaterdag 6 oktober vierde het Mannenkoor uit Klimmen weer haar jaarlijkse Remigiusfeest. Nadat ’s middag de huwelijksmis
van Bart en Monique
Winthagen - Bertram was opgeluisterd in de
kerk in Wijlre, ontmoetten zangers, pianiste
en dirigent elkaar ’s avonds weer in de vertrouwde omgeving van de Remigiuskerk om
samen te bedanken voor een fijn verenigingsjaar. Om de zangers van het koor die
ons ontvallen zijn in de afgelopen jaren te
gedenken, werd gewoontegetrouw na de
Mis nog gezongen op het kerkhof, als altijd
een zeer sfeervolle gebeurtenis in het licht
van de schijnwerpers van de kerk. Daarna
begaven koorfamilie en (ongeveer 20)
vrienden zich naar het verenigingslokaal
voor het tweede deel van de avond. Nadat
wij samen genoten hadden van het voor ons
geserveerde buffet, dat als vanouds zeer
goed in de smaak viel, startte het officiële
gedeelte en werd Piet Starmans, van de 2e
Bassen gehuldigd, omdat hij 25 jaar zanger
was. De eerste 20 jaren zong Piet bij Geulklank in Valkenburg aan de Geul en sinds
2007 is hij een gewaardeerde zanger van
Mannenkoor St. Remigius. Na een korte,
humoristische toespraak, prikte onze preses, Jo Bertholet, het speldje van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond
(KNZV) op de smokingjas van Piet. Vervolgens werd, geheel volgens traditie, een muzikale aubade gebracht door het koor, waarna twee groepjes zangers met een ingestudeerde hulde, een muzikale terugblik maakten op de zangerscarrière van de jubilaris,
daarbij begeleid door middel van piano en
gitaar. Een optreden dat overigens niet onvermeld mag blijven, is het miniconcert van

Oscar Herijgers. Deze kwam aan het begin van de
avond met zijn doedelzak de zaal binnenwandelen,
wat zeer gewaardeerd werd. De rest van deze gezellige feestavond werd door dj Remy Geurts op voortreffelijke wijze van achtergrondmuziek voorzien. Het
was weer een fantastisch feest, waarvoor onze hartelijke dank aan de organisatoren.
GM

Jubilaris Piet Starmans ontvangt van de preses Jo Bertholet
de oorkonde van het KNZV. Foto M. Schloesser

Heuvellandconcert 2012
De tweede editie van het Heuvellandconcert, georganiseerd door de Stichting Projectkoor Heuvelland,
werd uitgevoerd in Gulpen op zaterdag 17 november.
Sporthal ‘Gulpdal’ was voor deze gelegenheid, door
tal van vrijwilligers van de diverse koren, omgetoverd
tot een heuse concertzaal, voorzien van sfeervolle
verlichting en een perfecte geluidsinstallatie. Toen
het concert deze zaterdagavond om half acht geopend werd door de Burgemeester van GulpenWittem, drs. van den Tillaar, waren de 950 stoelen

voor meer dan 75% gevuld. Zes koren, uit Gulpen, Lemiers, Mechelen, Schin op Geul, Valken-

voor meer dan 75% gevuld. Zes koren, uit
Gulpen, Lemiers, Mechelen, Schin op Geul,
Valkenburg a/d Geul, en Klimmen (Remigius
zelf natuurlijk) betraden deze avond, verdeeld in 2 groepen, het podium. De muzikale begeleiding werd dit jaar niet door een
pianist(e) uitgevoerd: er was gekozen voor
het Duitse(uit Aken afkomstige) salonorkest
Salon Rouge, bestaande uit 7 muzikanten (4
dames en 3 heren). Als laatste, maar zeker
niet de minste (om het eens op een Nederlandse manier uit te drukken) moet nog vermeld worden Gé Reinders, die de aanwezigen met zijn optreden compleet uit hun dak
liet gaan. Twee van zijn composities
(gearrangeerd door Anton Kropivsek) voerde hij uit met het uit de diverse koren samengestelde ‘Ad Hoc koor’ olv dirigent Paul
Mestrom en samen met de zes koren vertolkte hij twee andere arrangementen, waar
onder ‘Aad waere mit dich’, waarbij het
Göäls Mannenkoor als gastkoor het totale
koor bracht op om en nabij de 250 zangers.
De presentatie was ook dit jaar weer in goede handen bij Mirjam Erkens. Ook dit optreden door het Projectkoor, waar de zangers,
de dirigenten (Ger Franken, Nic Hermans,
Jean Lardinois, Paul Mestrom en Leo van
Weersch) en de diverse pianisten in het afgelopen jaar vele uren hard aan hebben gewerkt, mag als zeer geslaagd worden betiteld. Een speciaal compliment en dank verdient tenslotte nog onze eigen pianiste, Linda Smolenaers, die tijdens de gezamenlijke
repetities zorgde voor een perfecte pianobegeleiding.
Meer informatie over dit evenement vindt u
op www.heuvellandkoor.nl.
GM

Steun de zangers moreel en financieel, bezoek de concerten

Concept programma eerste helft 2013

Gé Reinders, met het uit diverse koren
samengestelde ‘Ad Hoc koor’ olv dirigent Paul Mestrom. Foto M. Schloesser

4 januari, 21.00 uur:
Nieuwjaarsbijeenkomst in het verenigingslokaal
27 januari, 11.00 uur:
Opluisteren H.Mis in de parochiekerk te Klimmen met
aansluitend Minconcert Bondeko
1 april, 11.00 uur:
Paasmaandag: opluisteren H. Mis in de parochiekerk
te Klimmen
6 april, 19.30 uur:
Deelname aan een driekorenconcert te Mechelen
20 mei, 11.00 uur:
Pinkstermaandag: opluisteren H. Mis in de parochiekerk te Klimmen
7 juli, 08.30 uur:
Kermiszondag: Deelname aan de grote Bronk

Tweede Kerstdag 26 december 2012

Jaarlijkse bijdrage 2013

Op Tweede Kerstdag luistert het mannenkoor
om 11.00 uur de H. Mis op in de kerk te Klimmen. Na afloop van deze H. Mis wordt u samen
met uw partner van harte uitgenodigd in ’t
Köppelke om elkaar onder het genot van een
kop koffie met kerstbrood een Zalig Kerstfeest
toe te wensen.

Ook in 2013 hopen wij u als lid van onze vriendenclub
te mogen begroeten bij onze activiteiten, concerten
en overige optredens. Uw sympathie en belangstelling ervaren wij als motiverend.
Bij dezen ook onze oprechte dank voor uw financiële
steun in het afgelopen jaar en we hopen uiteraard
ook in 2013 op uw sympathie en steun te mogen vertrouwen.
De bijdrage van €25,- per persoon voor 2013 kunt u
overmaken op rekeningnummer 1461.17.646 o.v.v.
bijdrage 2013 “Vrienden van Remigius”.
Indien u nieuwe sympathisanten kent of weet,
schroom dan niet om contact op te nemen met onze
secretaris Gied Nicolaes.
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Een Zalig Kerstfeest
en de
beste wensen voor 2013
Bestuur

Nieuwjaarsbijeenkomst
Op vrijdag 4 januari vindt onze traditionele
nieuwjaarsbijeenkomst plaats. U bent welkom
vanaf 21.00 uur in ons verenigingslokaal. Onder het genot van een hapje en een drankje
kunnen we elkaar alle goeds toewensen voor
het nieuwe jaar. Wij hopen u uiteraard ook dan
te mogen begroeten.

Vrienden van Remigius

Rekeningnummer Vrienden van Remigius
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