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Wie heeft een “Naam” voor ons koorblad, dat wordt
verstrekt aan de
leden, ereleden pianiste en dirigent en
“Vrienden van Remigius”?

Zingende mensen Gelukkige mensen

Agenda:
Overzicht van concerten en
evenementen in 2013
Zie ook www.sintremigius.nl
Maandag 1 april, 11.00 uur:
Paasmaandag: opluisteren H. Mis in de parochiekerk te Klimmen. Na afloop van deze H. Mis is iedereen van harte welkom in het verenigingslokaal
om elkaar onder het genot van een kop koffie een
Zalig Paasfeest toe te wensen.
Zaterdag 6 april, 19.30 uur:
Deelname aan een driekorenconcert te Mechelen.
Het Driekorenconcert te Mechelen is een uitwisselingsconcert tussen Gemengd Koor Sint Caecilia uit
Hulsberg o.l.v. dirigente Mirjam Erkens, Mannenkoor Lauwerkrans uit Mechelen o.l.v. dirigent Jean
Lardinois en Mannenkoor Sint Remigius uit Klimmen o.l.v. dirigent Ger Franken. In Klimmen en in
Hulsberg hebben deze concerten al plaatsgevonden. Dit jaar neemt het koor uit Mechelen de organisatie voor haar rekening.
Het concert vindt plaats in de Johannes de
Doper kerk aan de Hoofdstraat 2 te Mechelen
en begint om 19.30 uur. De nazit wordt gehouden in zaal de Kroën, Hoofdstraat 23 te
Mechelen.
De koren zingen om beurten afzonderlijk en sluiten
het concert gezamenlijk af.
Zaterdag 27 april, 19.30 uur:
Het K(r)oningsconcert is ons traditionele Lenteconcert, waarbij we dit jaar vooruitlopen op de verjaardag van onze toekomstige koning WillemAlexander. Voor het eerst zullen we openen met
het zingen van het koorwerk “Domine Salvam Fac
Reginam Nostram”.
De deelnemende Koren zijn: Gemengd Koor Sint
Caecilia Ransdaal en het Mannenkoor Sint Remigius uit Klimmen. Zij zullen per toerbeurt enkele
werken ten gehore brengen. Na afloop is er een
gezellige nazit, waarbij getoast wordt op de nieuwe
koning.
Het concert vindt plaats in café-zaal ’t Köppelke aan de Klimmenderstraat 8 te Klimmen
en begint om 19.30 uur
De toegangsprijs voor dit concert is € 5,00
(incl. een consumptie).
Vrienden van Remigius hebben gratis
toegang.
Maandag 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
te Klimmen.

Mannenkoor St. Remigius
Klimmen

Deelname aan het KNZV-concours te Tegelen
Geschreven door: Ger Franken, dirigent

Opgericht op
26 oktober 1956
Lid KNZV-Limburg

“Onlangs besloten we om deel te nemen aan het KNZV concours, dat in het
weekend van 26 en 27 oktober 2013 zal plaatsvinden in Cultureel Centrum De
Haandert in Tegelen.
Deze accommodatie staat overigens bekend vanwege zijn zeer goede akoestiek.
Aangezien er nog steeds onduidelijkheid bestaat over de datum en de locatie van
het derde Heuvellandprojectconcert, dat in principe in 2013 voor de derde en
laatste keer zou plaatsvinden in de gemeente Vaals, hebben het bestuur en de
muziekcommissie van ons koor besloten om het deelnemen aan het concours voor
te stellen aan de leden.
Het feit, dat een grote meerderheid van de zangers positief instemde met het
voorstel geeft mij veel voldoening. Het betekent, dat ik mijn gedrevenheid om
Remigius op een hoog niveau te laten functioneren met velen van jullie mag
delen. Het is tevens een uitdaging om van onze muzikale prestatie via een
nationaal gerenommeerde jury een deskundige beoordeling te ontvangen.
Nadat ik enkele partituren van verplichte werken van zowel de C- als de
B-categorie had bestudeerd en deze vergeleken had met de keuzewerken die ik
op het oog had, besloot ik voor de inschrijving van de B-categorie.
Het verplichte werk, waar voor ik gekozen heb, is gebaseerd op Estse folklore en
heet “Sõmeralt Sõrmikule”. De tekst is opgebouwd uit een aaneenkoppeling van
plaatsnamen uit Estland.
Tekstueel heeft het lied dus geen verhaal, maar muzikaal straalt het wel een sfeer
van onbekommerdheid en vrolijkheid uit.
Ik ben in het bezit van een mooie MP3 opname en zal deze spoedig doorsturen
aan de zangers.
Een van de keuzewerken de zgn. “Kolderfantasie” van Ludo Claessen is een echt
concourswerk, waarin wij onze veelzijdigheid kunnen tonen. De kwaliteit van ons
koor is van dien aard, dat dit ook werkelijk gaat lukken.
De verschillende muziekstijlen en maatwisselingen maken dit werkje heel apart of
zoals de componist zelf aangeeft: “een regelrechte uitdaging voor de betere mannenkoren”.
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Kom gerust eens luisteren en laat je
vooral niet weerhouden om mee te
zingen.
Ons motto Zingende Mensen Gelukkige Mensen houdt al meer dan een
halve eeuw stand.
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De werken, die wij in Tegelen naar alle waarschijnlijkheid ten gehore zullen
brengen, zijn in volgorde van uitvoering:
Hush, somebody’s calling my name: inzingwerk
Eine kleine Frühlingsweise: keuzewerk
Sõmeralt Sõrmikule: verplicht werk
Kolderfantasie: keuzewerk
Live a humble: keuzewerk
Ik ben van mening, dat deze concoursprogrammering geen te zware druk op onze
schouders zal leggen en dat is een heel belangrijk uitgangspunt.”

