In de spotlight
Hierbij maken we nader kennis met onze jubilarissen van dit jaar:
Sjir Pisters 50 jaar lid
Waarom besloot je bij mannenkoor St. Remigius te gaan zingen?
Ik woonde in Craubeek en dus ging je zingen bij D’r Auwe Zank; als 15jarige begon ik in 1961, een paar maanden voor het eerste lustrum.
Hoe hou je het zo lang vol bij hetzelfde koor?
Och, overal is wel wat maar praat het uit en ga door, samen zingen is toch
geweldig leuk. Toen ik voor mijn werk naar Reuver ging heb ik een pauze
van ruim 3 jaar gehad
Onder leiding van welke dirigenten heb je gezongen?
Jan Dortu dirigeerde tot 1979, Leo van Weersch tot 2006 en sinds toen is
Ger Franken onze dirigent. De strakke hand van Jan Dortu zal ik nooit
vergeten, dat zou nu niet meer zo kunnen.
Noem enkele hoogtepunten die je bij Remigius hebt meegemaakt?
De concertreis naar Pernitz/Gutenstein in 1987 was onvergetelijk, wat
hebben we daar mooi gezongen, kippenvel en tranen, echt waar.
Noem drie van jouw favoriete zangstukken bij Remigius?
Guten abend Gut’ Nacht (Brahms) en het Vater Unser (Leo van Weersch)
vind ik nog steeds prachtige stukken maar kijk eens op you tube naar
“Ukuthula” dat zou ik graag eens zingen.
Wat eet en/of drink je het liefste?
Stamppot van mijn vrouw (zelf kan kan ik niet veel in de keuken) super!
Wat verwacht je (of niet) in de komende jaren bij het koor?
Vernieuwing en wat “schwung” waar mogelijk maar laten we ook onze
klassieke stukken in ere houden.
Hoe lang blijf je nog lid?
Als de gezondheid en de stem het toelaten, hoop ik nog heel lang.
Wat wil je nog kwijt?
Ik hou van een duidelijke organisatie, planning en een vooruitziende blik;
“hapsnap concerten” zonder degelijke voorbereiding is niks voor mij.
Paspoort:
Naam: Sjir (Gerardus) Pisters
Adres: Pr. W. Alexanderlaan 8 Valkenburg
Geboortedatum: 05-12-1944
(ex)Beroep: belastingambtenaar (13 jaar) en CBS-er (23 jaar)
Hobby’s: zingen en muziek
Zingt bij St. Remigius sinds: 1961; 6 jaar als voorzitter en 20 jaar als
spreekstalmeester!!!! Bedankt Sjir en ga maar lekker door.

