In de spotlight
Hierbij maken we nader kennis met onze jubilarissen van dit jaar:
Lou Caubo 40 jaar lid
Waarom besloot je bij mannenkoor St. Remigius te komen zingen?
In 1964 werd de Kaptein van Köpenick door ons koor uitgevoerd en
zochten ze nieuwe zangers, o.a. bij de schutterij waar ik bij zat.
Hoe hou je het zo lang vol bij hetzelfde koor?
Gewoon doorgaan, alleen mijn 10-jarige “voetbalcarrière” in de jaren
60/70 was niet met zingen te combineren.
Onder leiding van welke voorzitters heb je gezongen?
Lou noemt ze feilloos in één adem: Hub Weerts, Piet Meurders, Sjir
Pisters, Martin Theunissen, Martin Smeets, Guliël Erven en Jo Bertholet.
Noem enkele hoogtepunten die je bij Remigius hebt meegemaakt?
De 3 concertreizen naar Oostenrijk (1987, 1997, 2001); geweldig.
Noem drie van jouw favoriete zangstukken bij Remigius?
Jerusalem, het slavenkoor en Im Abentrot vind ik nog steeds prachtige
zangstukken, in taal en sfeer passend bij ons koor.
Wat eet en/of drink je het liefste?
(alweer) De stamppot van mijn vrouw! (Sjir en Lou zijn neven!!!!)
Wat verwacht je (of niet) in de komende jaren bij het koor?
Ik hoop dat die vroegere sfeer van “samen de schouders er onder” weer
wat aantrekt; het wordt steeds meer “ieder voor zich”, jammer
Hoe lang blijf je nog lid?
Als het kan zou ik de 50 jaar wel willen vol maken.
Wat wil je nog kwijt?
Gezelligheid, tijdens en na de repetitie, en kwaliteit zijn mijn twee
toppers, grondig instuderen van werken (niet te veel) en dan goed
presteren op uitvoeringen.
Paspoort:
Naam: Lou Caubo
Adres: Langstraat 17 Schimmert
Geboortedatum: 30-12-1945
Geboorteplaats: Klimmen
Burgerlijke staat: Getrouwd
Kinderen: Eric, Daniëlle en Diana
(ex)Beroep: metselaar en tegelzetter (sinds 1986 eigen bedrijf)
Hobby’s: werken, muziek en de kleinkinderen
Zingt bij St. Remigius sinds: 1963 (sinds 4 jaar in het bestuur)

