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Agenda:
Overzicht van concerten en
evenementen in 2018
Zie ook www.sintremigius.nl

Mannenkoor St. Remigius
Klimmen

Maandag 21 mei, 11.00 uur:
Pinkstermaandag: opluisteren H. Mis
in de parochiekerk te Klimmen

Zondag 1 juli, 08.30 uur:
Kermiszondag: Deelname aan de
grote Bronk

Opgericht op
28 oktober 1956
Lid KNZV-Limburg

Beschermvrouwe

Mevr. Roos Claessen - Savelsbergh

Beschermheer
Dhr. Wil Houben

Zondag 2 september, 10.45 uur:
Opluisteren H. Mis in de Hamboskliniek te Kerkrade
Zaterdagavond 22 september:
Concert samen met het gemengd
koor Mélange uit Voerendaal in
GrandCafé Klumme
Zaterdag 6 oktober, Remigiusfeest,
19.00 uur:
Opluisteren H. Mis in de parochiekerk.
Na afloop Remigiusfeest in het
verenigingslokaal
Zaterdag 27 oktober, 20.00 uur:
Deelname aan de Zangersdag van de
Onderlinge Federatie te Valkenburg

Voorzitter
Dhr. Henk Spit
Muzikale leiding
Paul Mestrom, dirigent
Pavlina Ognyanova, pianiste
Sandy Wijnands, repetitor

Secretariaat
Ger Meeüse
Zwaluwstraat 9 6414VV Heerlen
E-mail: g.meeuse@Gmail.com
Website: www.sintremigius.nl
Repetities
Elke vrijdagavond repeteren wij in
“Grand Café Klumme”
Klimmenderstraat 8, 6343AC
Klimmen van 20.00 tot 22.00 uur.
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.

Zaterdag 15 december, 18.30 uur:
Kerstviering Remigius in het
verenigingslokaal

Redactie
Ton Haubrich
Ger Meeüse
Gied Nicolaes
Leon Beckers

Woensdag 26 december, 11.00 uur:
Tweede Kerstdag: Opluisteren H. Mis in
de parochiekerk

Fotografie
Ton Haubrich

Zaterdag 29 december, 20.00 uur
Kwajongconcours in het
verenigingslokaal
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Redactieadres
Overheek 7 , 6343 PB Klimmen
E-mail ebm.nicolaes@home.nl

Van velen mochten wij al de
bijdrage van € 30,=
over 2018 ontvangen,
(van meerdere zelfs een hoger bedrag) waarvoor hartelijk dank!
Betaling vergeten?
NL22 RABO 0146 1176 46,
Remigius Vrienden.

Koarklanke 30 (vervolg)
Het bestuur trok toen zelf het karretje en De Vrienden van Remigius
waren geboren. Gelukkig waren er steeds veel Vrienden, die een
jaarlijkse bijdrage stortten en gelukkig is dat nog steeds zo.
Toch was er behoefte aan een stukje communicatie tussen het koor
en de buitenwereld en de eerste Nieuwsbrief zag in januari 2009 het
licht.
De kartrekkers van het eerste uur, Gied Nicolaes en Leon Beckers,
zetten zich nog steeds in om drie keer per jaar een informatief blad
voor leden en Vrienden te verzorgen. Gied houdt nauwgezet de
ledenlijst van de Vrienden bij, zorgt voor de communicatie tussen
koor en Vrienden en zorgt er voor, dat al onze Vrienden ook op de
website van ons koor vermeld worden.
Bij Leon ligt dat iets anders, omdat hij geen zanger meer is van ons
koor. Toch maakt Leon nog steeds de lay-out van het blad (trouwens
ook van ons jubileumboek toen we 60 jaar bestonden) en verzorgt hij
het kopieerwerk en helpt hij bij het verspreiden en verzenden.
Terug naar de inhoud van onze Koarklanken van de laatste vijf jaren.
Regelmatig proberen we iemand "in de spotlight" te zetten. Zo deden
we dat een aantal keren met nieuwe leden, maar dat mocht de
laatste paar jaar niet meer lukken!!!!! Onze jubilarissen kwamen
vaker in de schijnwerper en terecht, want er zijn zangers bij met een
geweldige staat van dienst!
Aan twee/drie reizen hebben we aandacht besteed:
• deelname aan het concours in Tegelen in 2013 (geen echte reis,
maar toch);
• een eendaagse reis naar Zele, in België, in 2015;
• een driedaagse reis naar Traben Trarbach in 2017.
Jaarlijks terugkerend zijn vooraankondigingen en verslagen van de
Algemene Ledenvergaderingen, het Remigiusfeest, het
Federatieconcert in oktober en de activiteiten met en rond de
kerkelijke vieringen.
Ik zou het bijna vergeten, want naast Koarklanke 16 t/m 30
verscheen in oktober 2016 de jubileumeditie van Koarklanke, geheel
en al gewijd aan ons 60-jarig jubileum. Deze editie werd in een
oplage van 6.500 exemplaren verspreid in geheel Voerendaal en
volledig bekostigd door de adverteerders!
Op de foto herkende u natuurlijk onmiddellijk Gied en Leon. Die twee
andere mannen hebben niet de historie van Gied en Leon in ons koor,
maar werken toch ook al een jaar of vijf/zes mee aan het maken van
ons blad: helemaal rechts Ger Meeüse en helemaal links
Ton Haubrich.
Graag willen we ons inzetten om na het nummer 30, dat u nu leest,
nog vele edities van Koarklanke te produceren. Soms is het zoeken
voor ons naar de juiste inhoud. Geef ons eens een tip over een
onderwerp, waarover u graag iets zou lezen, dat maakt het voor ons
iets gemakkelijker en voor u iets aantrekkelijker!
Bij voorbaat dank voor uw tips die u kwijt kunt bij Gied, Ger en Ton.
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Heb je hobbies?
‘Ik maak sierraden en verder onderhoud ik graag mijn bloemen en planten in de tuin. Verder ga ik graag naar concerten, maar daar heb ik nog
maar weinig tijd voor.’
Je bent nu een aantal maanden pianiste van het Remigiuskoor;
Voldoet de kwaliteit van het koor aan je verwachting?
‘Ja, en ik constateer dat de kwaliteit flink verbeterd is.’
Je geeft partijrepetitie aan onze tenoren, hoe vind je dat?
‘Ik doe het graag; doe het immers wel vaker.’
Hoe ervaar je het leven in Nederland, ver weg van je familie?
‘Het was natuurlijk even wennen, maar ik heb mijn plaats hier ruimschoots gevonden met man en kinderen.’

Zaterdag 22 September as.
Beste vrienden, aanhang en geïnteresseerden. Graag willen wij al even
onder uw aandacht brengen, dat we op 22 september aanstaande
’s avonds in Grandcafé Klumme een apart concert gaan verzorgen;
noteer die datum dus al in de agenda!
Wij hebben gemengd koor Mélange uit Voerendaal bereid gevonden
om deze avond samen met ons koor te verzorgen. Mélange zingt
populaire stukken en staat onder leiding van Marleen Everink.
Elk koor zal afzonderlijk een gedeelte van het concert verzorgen en de
uitsmijter wordt een gezamenlijk optreden van beide koren, waarin
Coldplay en Claudia de Brey worden vertolkt; echt waar!

Koarklanke 30
Wij (zie onze foto) vonden Koarklanke 30 een mooi moment om even
terug te kijken. Als u als lezer dat ook vindt, dan doen we dat samen!
Koarklanke heet pas Koarklanke sinds Koarklanke nummer 16 (oktober
2013); nummer 15 heette Koerklanke en de nummers 1 t/m 14 waren
Nieuwsbrieven.
Hoe het begon? In 1998 startte de Club van Vijftig, onder de
bezielende leiding van Sjir Pisters, met als doel een wezenlijke bijdrage
te leveren richting het 50-jarig bestaan van ons koor in 2006. Dat doel
werd ruimschoots gehaald en na dat jubileum werd "die club" dan ook
opgeheven.
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Kort maar krachtig
De jaarvergadering, volgens de statuten moet deze binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar worden gehouden, vond plaats op
2 maart j.l.
Alle verplichte onderdelen, zoals de verslagen van de secretaris en de
penningmeester en de begroting over 2018, leverden nauwelijks of
geen vragen op en het leek er dan ook op, dat we binnen een uurtje
de afsluiting met de Christelijke groet konden verwachten.
Om iedereen volledig te informeren toch kort enkele punten:
- natuurlijk werd een passende stilte in acht genomen naar aanleiding
van het verlies van enkele van onze leden;
- een geweldig moment, dat we, op verzoek en op kosten van de fam.
Wiertz, gezamenlijk een laatste glas mochten heffen op Hub;
- Hub Theunissen maakt de kascontrolecommissie weer compleet en
Albert Hanzen werd bedankt voor de moeite;
- Henk Spit is weer herkozen als voorzitter en Ger Meeüse is gekozen
als nieuwe bestuurslid. Het bestuur is voornemens hem te benoemen
als secretaris;
- Ton Haubrich heeft zich niet opnieuw beschikbaar gesteld voor het
bestuur. Hij hoopt nog wat vaker met de caravan op pad te kunnen
gaan;
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Kerstactiviteiten van het Mannenkoor in december 2017

Pavlina Heckmanns in de spotlights

Hoewel bij het ter perse gaan van deze uitgave van Koarklanke
Carnaval al voorbij is en wij hard op weg zijn naar Pasen, willen wij
toch nog even stilstaan bij onze activiteiten in de maand december van
het afgelopen jaar.

Pavlina is bijna 2 jaar onze nieuwe
pianiste; wij vonden het nu toch tijd
worden eens iets meer over haar te
vertellen.
In Koarklanke nummer 30 het verslag van het interview.

Op zaterdag 16 december konden de inwoners van Klimmen
genieten van het inmiddels traditionele Kerstconcert in Grand Café
Klumme. In de goed gevulde zaal, die door Sandra en Niels zeer
feestelijk was aangekleed, waren meer dan 100 belangstellenden
aanwezig volgens onze voorzitter.
Ook dit jaar was Annique Habets–Dortu weer van de partij met het
kinderkoor van de basisschool van Klimmen. Het was een genot te
zien, hoe zij de 21 zangertjes in het gareel wist te houden.
Het koor werd begeleid door Pavlina op de piano, haar echtgenoot
Patrick die met zijn viool prachtige klanken produceerde en Mathijs
Schleepen van de Harmonie van Klimmen was erbij met zijn tuba.
Tussen de muziek door vertelde Jan Horsmans een Kerstverhaal,
waarin de ezel en de os een prominente rol speelden.
De imitatie van de ezelgeluiden werd zeer gewaardeerd.
De Kerststerren, die aanvankelijk het podium versierden, kleurden
goed bij de zwarte kostuums van de mannen van Remigius, nadat deze
door de kinderen van het kinderkoor waren uitgereikt aan de heren
zangers.
Pater Bos sloot met wijze woorden en wensen deze sfeervolle avond.
Het blijkt inmiddels traditie te worden, dat het Remigiuskoor op
Kerstavond een H. Mis opluistert. Op zondag 24 december verzorgde
het koor de muzikale omlijsting van de tweede avondmis in de
St. Josephkerk in Heerlerbaan. Het was goed te merken dat er reeds
een H. Mis vooraf was gegaan, waarbij, zoals achteraf werd
vernomen, de kerk goed gevuld was. Toen de tweede H. Mis begon,
waren er plusminus 100 mensen in de kerk, hetgeen de akoestiek niet
ten goede kwam. Meer wil ik over dit "optreden" niet kwijt.
De derde Kerstactiviteit, de H. Mis van 2e Kerstdag in de
parochiekerk van Klimmen maakte veel goed. In een goedgevulde kerk
droeg onze geestelijk adviseur Pater Bos de H. Mis op, die
muzikaal werd aangekleed door 15 muzikanten van de harmonie
De Berggalm o.l.v. Mathijs Schleepen en het Mannenkoor
St. Remigius, geheel volgens traditie.
Sandy Wijnands was deze dag onze dirigent en wij werden op de piano
begeleid door Kaspar Schoonewille.
Dat de samenwerking tussen harmonie en mannenkoor goed bevallen
is, blijkt uit het feit, dat nu al afgesproken is tijdens Kerst 2018 enkele
muziekstukken samen ten gehore te brengen.
Na afloop was het nog een gezellige boel in de thuishaven van het
koor, Grandcafé Klumme, waar Sandra en Niels hadden gezorgd voor
koffie, thee en Kerstbrood.
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Wie is Pavlina HeckmannsOgnyanova?
Geboren op 13 april 1973;
Groeide op in Varna aan de Zwarte
Zee;
Na basisonderwijs en
middelbareschool studeerde Pavlina
van 1992 tot 1998 Piano, orgel en
muziekpedagogie aan het conservatorium aldaar;
Burgerlijke staat: gehuwd met Patrick Heckmanns; zij hebben
2 dochters;
Thans woonachtig in Haanrade (Kerkrade).
Op welke manier/leeftijd ontstond je interesse in de muziek?
‘Mijn ouders waren beide architect van beroep en mijn moeder speelt
piano. Dit heeft mij geïnspireerd ook piano te gaan spelen; als kind van
5 jaar kreeg ik al mijn eerste lessen. Tot 1992 had ik pianoles op de
muziekschool.
In 1998 ben ik naar Nederland gekomen en studeerde ik aan het
conservatorium in Maastricht, vakrichting orgel en uitvoerend musicus
orgel.’
Hoeveel uren studeer je om bij te blijven?
‘Twee uren per dag gemiddeld.’
Wat is je favoriete muziek en componist?
‘Renaissance en Barok; Bach is mijn componist.’
Wanneer ben je als beroepspianiste begonnen?
‘Tijdens mijn studie in Maastricht ben ik begonnen als kerkorganiste.’
Heb je nog een andere baan?
‘Ik ben ook nog pianolerares.’
Bij welke koren/muziekgezelschappen ben je verder betrokken?
‘Momenteel ben ik pianiste/organiste bij het Gemengd Kerkkoor in
Schaesberg (het koor waar Sandy dirigent is). Verder ben ik dirigente
van het Gregoriaans Kerkkoor in de zelfde kerk. Als pianiste ben ik ook
betrokken bij Mannenkoor David in Spekholzerheide. Ook begeleid ik
solisten voor kamermuziek tijdens soloconcerten en reeds 20 jaar ben
ik onderdeel van een duo (orgel en viool) samen met Patrick.’
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