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Van de redactie
Beste lezer,
Vijf weken vakantie en in die tijd moest er toch flink gewerkt
worden om deze Zangzaod samen te stellen.
Wat heeft de redactie voor u te lezen? In willekeurige
volgorde:
René Groenen (2de tenor) en Jan Gerritse (aspirant lid /
bariton) vertellen over de afsluiting van het seizoen bij
Meneerkes. De Jacobusmis wordt verslagen door Cees van
Winden (2de tenor). Ruud Lauffer (1ste tenor) vertelt u hoe hij
ertoe gekomen is om zich bij een mannenkoor aan te sluiten. Mogelijk herkent
u zich in zijn verhaal wat betreft de toen bekende muziek.
Het zeer geslaagde popconcert in de ECI Cultuurfabriek wordt door Gerrit ten
Oever (bas) beschreven.
Het bestuur vraagt uw zeer gewaardeerde aandacht voor de RABO
Clubsupportactie. Stem a.u.b. op het KRM én op Stichting Melieve. Bij
voorbaat dank daarvoor!
Elke dirigent gooit tijdens repetities spontaan zinnen in de zaal en dus ook
John. Ik pik die consequent op. Een kleine selectie heb ik er uit gehaald en de
andere uitspraken volgen in de komende uitgaven.
De telkens terugkerende kroniek vertelt u wat er zoal op een repetitieavond
gebeurt.
Ook al noem ik het als laatste, de woorden van onze president Ruud Lauffer in
‘van de president’ zijn erg belangrijk.
Een oplettende lezer zal zeker opmerken dat de rubrieken ‘Mijn favoriete
muziekwerk’ en ‘Mijn passie’ ontbreken. Dit heeft met de vakantieperiode te
maken.
Ook ditmaal dankt de redactie de schrijvers, die spontaan aanboden een
verslag te schrijven en/of direct “ja” zeiden op mijn vraag.
Veer zeen ós … of nog beter … kom eens dinsdag luisteren en word eerst
aspirant lid om ervaring bij het Koninklijk Roermonds Mannenkoor op te doen
wat betreft contacten met medezangers en met de inhoud van de repetities.
Camil Giebels
(eind)redacteur

Foto: Hub Tonnaer
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Van de president
Voor velen zit de zomervakantie erop en gaan we weer
aan de slag. Anderen hebben nog een reis ‘voor de
boeg’ en genieten van de rust in het najaar.
Terugkijkend is er veel gebeurd.
Na een intensieve periode van repeteren, die hard
nodig was na alle COVID-19 beperkingen, was het
koor weer op niveau. De zangers, de dirigent en de
verschillende begeleiders hebben vol ingezet om als
koor weer goed voor de dag te komen.
Dat is ook gebleken. In een korte periode werd er vier maal opgetreden. Het
concert in de Oranjerie op 22 mei, de herdenkingsmis op 24 april, het
popconcert op 18 juni en de Jacobusmis op 24 juli.
Daarnaast waren de leden van Schola-KRM present voor menige uitvoering.
Wij kunnen terugkijken op een mooie muzikale periode met telkens een
dankbaar publiek. Al met al een hele prestatie.
Het jaar werd afgesloten met een gezellige barbecue bij ons vertrouwde adres
Meneerkes in Roermond.
Komend seizoen staat ons heel wat te wachten. Een masterclass met Marco
Bakker op 27 september a.s. en een aantal optredens die deels ‘nog in de pen
zitten’.
Het koor zit niet stil; het KRM heeft tal van muzikale ambities.
Ruud Lauffer
president

Foto: Rob Wever

Concert- en activiteitenagenda
Di
Za
Za

27 sept.
19 nov.
24 dec.

2022
Masterclass met Marco Bakker
Ceciliafeest
Nachtmis Kathedraal

19:00 uur
19:00 uur
23:00 uur

Voor de actuele gegevens verwijzen we naar de website van het KRM
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Popsongconcert 18 juni 2022 in ECI Cultuurfabriek
Vol verwachting togen Ellinor en ik naar de ECI Cultuurfabriek voor de
uitvoering van het bijzondere popconcert ‘Zingend naar de Toekomst’. In het
voorbijgaan vroeg Camil of ik een verslag wilde maken voor Zangzaod in het
najaar.
Buiten was het heet, de mussen vielen van het dak, binnen een heerlijk koele
zaal. De popzaal zat helemaal vol met belangstellenden uit eigen gelederen
maar ook van koren uit de omgeving.
Onze belangstelling was natuurlijk gewekt omdat we sinds 26 april 8 repetities
achter gesloten deuren hebben meegemaakt en de overige leden buiten
moesten wachten tot ze klaar waren. Na die repetities kwamen enthousiaste
mannen naar buiten, 9 niet leden en 23 leden. Onder deskundige leiding van
onze dirigent John Gerits werd driftig gerepeteerd en hij leidde uieraard ook dit
concert. Leon Dijkstra, onze vaste begeleider, heeft van alle songs het
arrangement geschreven.

Om 14:00 uur na de openingssong Viva la Vida
(leef het leven) van Coldplay, verrichtte Wim
Kemp de opening.
Hij vertelde dat het
popconcert voor de tweede maal werd
opgevoerd om voor het mannenkoor de kwaliteit
hoog te houden, het repertoire te vernieuwen
maar ook om nieuwe leden te werven.
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Het koor werd begeleid door de zanger Stan Smeets en de band Christian &
Friends en natuurlijk Leon op de piano.
Song 2 Lean on me van Bill Withers, een Amerikaanse soulzanger, gevolgd
door The longest Time van Billy Joel.
John blaakte van energie en iedereen keek naar hem. Even wat onwennig
maar het koor kwam steeds meer los. John zegt altijd: “kiek nao mich …”
Voor de pauze sloot het koor af met een nummer van the Mama’s and the
Pappa’s: California Dreamin, een Amerikaanse groep uit de jaren 60.
Wim Kemp stelde de projectgroep van dit popconcert voor aan het publiek:
Ridsert Hoekstra samen met Will Selen de projectleiding, Gert Wissink, Leon
van den Bosch, Cor de Groot en André Tekelenburg.
In de pauze luisterden we naar
een muzikaal intermezzo van
Stan Smeets op de toetsen en
speelde
Christian
Martens
saxofoon. Ze speelden een door
Stan Smeets gecomponeerd
nummer Together Undisturbed.
Dit
arrangement
heeft
hij
gecomponeerd naar aanleiding
van een overleden tante van
hem.
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Na de pauze werd als eerste Roller Coaster van Danny Vera gezongen. Dit
was een heerlijk nummer om naar te luisteren. Het koor raakte lekker op dreef.
Gevolgd met een lied van Adele: Set Fire to the Rain. Hierna zong Stan
Smeets samen met het koor Soldier On van de Haagse band
Di-rect. Dit lied paste helemaal binnen het kader van de Limburgse Veteranen
dag vandaag.
Tot slot zong het koor Dancin’ in the Dark van Bruce Springsteen, samen met
Stan Smeets. Het lied werd begeleid door 2 danseressen van Balletschool
Petra in Roermond: Anne Solenn Jégoux en Eveline Willems.

Het was prachtig en het publiek riep om een toegift van dit laatste lied.

Tenslotte werd een toost en feestsong
uitgebracht op John Gerits, onze dirigent die
op deze dag 45 jaar getrouwd is met Riet.
Hoera! Hoera! Hoera!
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Onze president Ruud Lauffer sprak aan het eind iedereen toe.
Hij hoopte dat dit initiatief in de toekomst nog vaker
zal plaatsvinden en een aanzet is dat er meer
belangstelling komt voor koorzang en nieuwe leden.

Het popconcert was afgelopen en de bar geopend.
Bij een biertje werd nog gezellig nagepraat. Stan Smeets en de band Christian
& Friends speelden ondertussen nog een paar swingende nummers.
Al met al een zeer geslaagde en succesvolle middag, die zeker navolging
verdient.
Ik vroeg mezelf af: waarom vind je zingen zo leuk. Iedere keer voel ik me
heerlijk ontspannen na het zingen.
Door te zingen activeer je jouw ademhaling waardoor je lichaam en geest
ontspant. Zingen is dus een gezonde activiteit die heel effectief is tegen
stress, burn-out en overspannenheid. Zet zingen in als therapie, het draagt bij
aan een positievere levenshouding.
Activering van neurotransmitters en gelukshormonen. Feit is dat zingen de
typische boodschappersstoffen in de hersenen en het lichaam activeert. De
verhoogde concentratie van bijvoorbeeld endorfine, immunoglobuline A en
oxytocine heeft een positief effect op het immuunsysteem.
Gerrit ten Oever
bas

Foto’s: Rob Wever
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Afsluiting seizoen met een barbecue
Verslag Jan Gerritse
Ongeveer twee maanden geleden alleen aan tafel te mijmeren over mijn
vrienden en vriendinnen die ik door mijn verhuizing had achtergelaten in
Heerhugowaard en Alkmaar.
Een noodgedwongen verlaten van mijn intussen, na 47 jaar zo vertrouwde
streek, had niet aan mijn verwachtingen voldaan. Wat nu! Ik wist dat ik eruit
moest, het huis uit om iets te gaan doen en mensen te ontmoeten. Een start
maken met een nieuw leven en nieuwe mogelijkheden een kans geven.
Muziek was mijn hele leven iets wat me altijd had aangesproken en waarom
zou ik die wereld hier in Limburg niet eens gaan verkennen?
Na wat gesurf op het internet kwam ik terecht bij het Koninklijk Roermonds
Mannenkoor. En daar liep ik tegen een affiche aan van een project popsongs
die aldaar als activiteit zou gaan plaats vinden. Een project van 7 weken met
een popconcert als afsluiting. Dat leek me wel wat. Een overzichtelijke periode
met een vrije keuze om wel of niet met zingen door te gaan.
De eerste repetities waren voor mij niet bepaald aansprekend. Lastige ritmes
en ik was zoekende waar ik in het koor thuishoorde wat betreft de stemsoort.
Maar na enkele weken begon ik het steeds leuker te vinden. Ik werd met alle
egards opgevangen en er werd een plek in het koor bereid.
Veel hulp mocht ik ervaren van
mijn buddy, die me tijdens de
repetities bijstond omdat ik het
tempo van de dirigent soms
moeilijk kon volgen.
Het concert was een mooie
ervaring maar dat was nog niet het
einde. De vereniging combineerde
de jaarlijkse seizoen afsluitende
barbecue met een bedankje voor
allen, die aan het popconcert
hadden meegedaan.
Daar kon ik verder kennis nemen van andere leden en voelde ik me al snel
thuis. En natuurlijk werd ik aspirant lid, want mijn hart zei me dat hier een
begin was van een nieuwe fase in mijn leven. Daar heeft vooral het koor hard
aan meegewerkt.
Jan Gerritse
deelnemer popproject / aspirant lid / bariton
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Verslag René Groenen, buddy van Jan Gerritse
Op zaterdag 2 juli 2022 hebben we bij Kefee Meneerkes met
elkaar van onze traditionele barbecueavond genoten. In
totaliteit waren we met
45 leden inclusief 6
deelnemers die aan het
popconcert
hebben
meegedaan.
Op deze schitterende
zaterdagavond
waren
we getuige van de
vrijgezellenavond van Linda, die door alle
leden een serenade kreeg gebracht.
De meisjes hebben zichtbaar genoten
van o.a. C’est l’amour en Mala Moja,
evenals John die Linda zelfs uitnodigde
om samen met hem op de foto te gaan
voor het nageslacht.

Op deze voortreffelijk goed
georganiseerde avond door
Camil Giebels en Theo Smeets,
hebben we onze preses - Ruud
Lauffer - ook van de andere
kant leren kennen. Hij toonde
zich na zijn welkomstwoord als
een ware opper-bbq-chef, die,
samen met Jack Niessen, (1 ste
tenor)
iedereen
van
een
voortreffelijk
stukje
vlees
voorzag.
De gezamenlijke samenzang onder de beukebaum maakte deze avond als
zeer geslaagd. Ook de popzangers / aspirant leden met hun buddy’s hebben
nog een kleine reprise gegeven van het popconcert in de ECI Cultuurfabriek
op 18 juni jl.
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Het ‘pelske’ en de gemoedelijke sfeer maakte deze avond om niet te vergeten.
Zelfs de aspirant leden voelden zich snel thuis en enkelen hebben reeds
aangegeven om in september ons prachtige koor te komen ondersteunen.
René Groenen
2de tenor

Foto’s: Rob Wever

En uitbater Ralph Wolters zag het KRM en hoorde
dat het lied ‘Witse nog wie sjoon ’t waas aan
Meneerkes in ’t graas’ goed gezongen werd dao
bie dae dieke beukebaum. Bedankt voor jouw
traktatie!!
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LANDELIJKE JACOBUSVIERING IN DE KATHEDRAAL
Op 25 juli 2021 was de Naamdag van Jacobus op een zondag. Dat betekent
een heilig jaar voor de pelgrims uit de hele wereld. Een bekend onderdeel is
dat de pelgrims de basiliek van Santiago verlaten door de PORTICO DA
GLORIA.
Op die dag woekerde er een wereldwijde coronapandemie. Besloten is toen
deze feestdag een jaar later te vieren. Het landelijke Genootschap Jacobus
heeft in samenwerking met het broederschap van Roermond een heel
programma voor deze dag samengesteld. Een van de onderdelen was deze
feestelijke viering in de kathedraal.
Ongeveer een jaar geleden is ons KRM benaderd over een muzikale
opluistering van deze speciale H. Mis. In nauw, maar vooral bilateraal overleg
hebben we een programma samengesteld. We zouden naast de vaste
onderdelen van een mis een aantal mooie liederen uit ons repertoire laten
horen. Een vraag was ook samenzang met de bezoekers.
Ons koor bestond die dag uit 50 zangers. Het stond opgesteld achteraan op
het grote priesterkoor meteen achter de zetel van de bisschop. Om 10:45 uur
werd gedurende een half uur ingezongen. Middelerwijl begon de kerk vol te
stromen. Er is niet exact geteld, maar een grove schatting was 200 pelgrims
en 100 parochianen. Ik was die dag de diaken in de liturgie en zorgde voor de
verbinding tussen het koor en de mensen in de kerk.
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Om 11:30 uur luidde de bel. Een stoet bestaande uit de broederschap, de
plebaan-deken en mijn persoon trok door heel de kerk naar de Jacobus kapel,
terwijl het KRM THE CREATION zong. Een lied dat geweldig klonk, de
mensen waren geroerd. In de kapel werd de armreliek van Jacobus
opgehaald. In processie ging de stoet verder om via het middenpad uit te
komen bij het altaar en ondertussen werd door alle aanwezigen het lied
PELGRIMSTOCHT DER MENSEN massaal meegezongen. Het was een
ijzersterke opening.
Tijdens de dienst van het woord werden
het KYRIE en GLORIA uit de Mass in
honor of Saint Frederic van J. Gruber
gezongen, weer fraai uitgevoerd. De
twee lezingen werden afgewisseld met
LE ROSSIGNOL en SLAVA VVISNICH.
Het eerste, een ode aan de schepping,
werd instrumentaal opgeluisterd, wat
heel speels klonk.
Het CREDO werd verdeeld gezongen
tussen de Schola-KRM leden van het
koor en de mensen in de kerk. Het is
een gregoriaans gezang, dat voor een
zeer groot gedeelte van de kerkgangers
heel bekend klonk en fraai
meegezongen werd. Samenzang werkt
verbindend.
Tijdens de dienst van de tafel werd bij de
Offerande het IO RESTO QUI
gezongen, het lied van een Italiaanse soldaat, die gesneuveld is in de oorlog,
met op het einde een dramatisch à Dieu. Een tijdloos lied, nu van toepassing
op de vele gesneuvelde soldaten in de oorlog van Oekraïne met Rusland, een
emotioneel lied.
Bij het Eucharistisch gebed het SANCTUS en BENEDICTUS, altijd weer een
meditatief moment. Het kreeg een vervolg met het PATER NOSTER, een
tweede gregoriaans gezang dat door velen in de kerk en de Schola-KRM van
het koor gezamenlijk gezongen werd.
Bij de Communie werden DAS MORGENROT en THE HOLY CITY gezongen,
het laatste op een moment dat het heel stil werd, zo mooi. De solist was
ditmaal onze eigen dirigent John Gerits.
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In het draaiboek stond vermeld dat we na de mis zouden beginnen met een
samenzang: DOOR DE WERELD GAAT EEN WOORD. Vervolgens zouden
de bezoekers een voor een de reliek van Jacobus vereren terwijl ondertussen
het JACOBUSLIED gezongen zou worden. Tenslotte zou men de kathedraal
verlaten door de PORTICO DA GLORIA. Deze stond in een langwerpige
kubus vol met fraaie grote foto’s onder de toren opgesteld.
Het verliep anders. Vlak voor de mis zou beginnen
hoorden we dat de lunch in ‘t Paradies vanaf 12:00
uur opgesteld stond voor de genodigden die voor
het grootste gedeelte in de kerk zaten. Besloten
werd de verering van de reliek op deze wijze te
laten vervallen. In plaats van de verering zou de
plebaan-deken in een korte ceremonie de zegen
geven met de reliek, waarna men de kathedraal
zou verlaten. Aldus geschiedde.
De aandacht voor het JACOBUSLIED leverde
echter een tweespalt onder de bezoekers op. De
helft is na de zegen naar de uitgang gaan lopen.
De andere helft heeft met grote aandacht
geluisterd naar het wonderschone lied en is blijven
zitten. Men was zwaar onder de indruk en een
langdurig applaus volgde.
We zijn overstelpt met complimenten. Spontaan heeft een van de bezoekers
zich aangemeld om lid van ons koor te worden. Wat hebben we genoten.
Cees van Winden

Foto’s: Huub Loete

Proficiat
In oktober, november en december 2022 zijn de volgende
leden jarig.
Bij het bereiken van een kroonjaar staat de leeftijd er bij
vermeld.
16
22
25
29

oktober
Ridsert Hoekstra
René Dittrich
Dré Peeters
Rob Wever- 60 jaar

4
5
8
22
26

november
december
Felix Ramakers
1 Gerrit ten Oever- 75 jaar
Theo Smeets
31 Jan Druncks
Do Farro
Jo Roumen
Leon van den Bosch-65 jaar
13

Zangzaod KRM, jaargang 31, nummer 3 (september 2022)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RABO CLUBSUPPORT

Beste leden, beschermheren, sponsoren, familieleden en fans van het
Koninklijk Roermonds Mannenkoor.
De Rabo Clubsupportactie gaat weer van start, ù als lid van de Rabobank kunt ons
steunen! Ga naar uw eigen rekening van de Rabobank en dan naar Clubsupport –
Koninklijk Roermonds Mannenkoor en Stichting Melieve.
Op deze manier kunnen wij nog meer mannen oproepen en opleiden voor koorzang.
Wij zien uw stemmen graag tegemoet.
U kunt stemmen van 5 t/m 27 september 2022.
Alvast hartelijk dank daarvoor.
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Volkslied
Column
Wanneer u dit leest zit het Europees Kampioenschap van
het vrouwenvoetbal er al lang op en weten we dat
Engeland Europees kampioen is.
Laat ik even eerlijk zijn. Van voetbal heb ik niet veel kaas
gegeten. Ik ken de spelregels, maar zal er niet voor
thuisblijven. Spelanalyse is dus ook niet aan mij besteed,
daar hebben we er al meer dan genoeg van, die tegen
betaling van een lucratief bedrag dat voor hun rekening
nemen.
Ik was ditmaal wel nieuwsgierig en heb enkele wedstrijden gezien. Daar zijn
mij enkele dingen opgevallen.
Bijna alle voetbalsters hebben lang haar, of in een paardenstaartje of in een
knotje gebundeld. Een enkeling heeft een ‘kort koppie’. Wel knap van al die
verslaggevers die op afstand de namen van al die dames met bijna hetzelfde
kapsel die aan de bal zijn uit elkaar kan houden. Ik weet dat elk een ander
rugnummer op het shirt heeft staan, maar doe het hen maar eens na.
Een ander iets dat ik niet zag was het theatrale ‘gedoe’ dat de mannen altijd
laten zien wanneer ze op de grond vallen / liggen. De voetbalsters komen op
de grasmat terecht en staan direct weer op, op een enkele uitzondering na
wanneer er echt iets aan de hand is. Op deze wijze wordt het spel niet
vertraagd. Ook hier complimenten voor de dames.
Kom ik bij het derde opvallende punt: vóór de wedstrijd werd het volkslied
gespeeld en de dames zongen uit volle borst mee. Ik kan me herinneren dat
dit bij de mannen niet gezegd kan worden. Wanneer je een land
vertegenwoordigt moet je het volkslied kunnen meezingen, althans het eerste
couplet. De meest fanatieke voetballer die vanuit zijn tenen ‘Il Canto degli
Italiani’ zingt is nog altijd de Italiaan Gianluigi Buffon. Dat is pure passie.
Dit gezegd hebbende zou ik - en ik sta daar niet alleen in - ook graag zien en
horen dat elke zanger van welk koor dan ook het Nederlandse volkslied uit het
hoofd kan zingen. Dat geldt dan ook voor ons.
Van elk lid van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor mag ook zeker
verwacht worden dat ze twee (van de drie) coupletten van het Roermonds
volkslied ook uit het hoofd kunnen zingen. Kan dat nog niet, dan is studie thuis
een goede optie. Maar we zijn al op de goede weg!
Camil Giebels
14 juli 2022
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Mijn liefde voor muziek
Voor dit onderwerp ga ik even terug in de tijd. In de 70-er jaren van de vorige
eeuw was ik een puber. Zoals dat met pubers gaat, luisterde ik veel naar de
muziek die toen op de radio te horen was. Daarnaast was ik disc-jockey in een
Sittardse sociëteit. Daar kon ik mij helemaal uitleven op muzikaal gebied.
Er waren vele muzieksoorten in die jaren maar veel van de huidige genres
bestonden toen nog niet. Een van die stijlen had mijn absolute voorkeur. Ik
luisterde en zong veel muziek van het zogenaamde soullabel.
Ken je ze nog: The Commodores, Earth Wind and Fire, Tavares, The
Temptations, The O’Jays, Cool and the Gang en The Drifters?

Veelal een meermansformatie met voor die tijd unieke artiestenkleding die
tijdens het zingen gelijke danspasjes uitvoerden.
Veel discomuziek, wat later
terug te vinden was in tal van
films, zoals Saturday Night
Fever. Dat was een groot
kassucces wat mede tot gevolg
had dat het stijldansen een
‘boost
kreeg.
Tal
van
dansscholen
rezen
als
paddenstoelen uit de grond.
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Begin 80-er jaren kwam er echter een grote wending in mijn muziekvoorkeur.
Op de radio hoorde ik een duet van John
Denver met Placido Domingo. Beiden
brachten het prachtige ‘Perhaps Love’ uit.
Een nummer dat John Denver schreef toen
zijn huwelijk dreigde te stranden. Op zich
een
vreemd
muzikaal
duo:
een
countryzanger en een klassieke tenor.
Een aantal dagen erna las ik een recensie in de Telegraaf over het duo
Denver en Domingo. Boven dit artikel stond de titel ‘De kraai en de
nachtegaal’. Heel treffend …
Dit muziekstuk bracht mij naar de songs van Placido Domingo. Ik was
betoverd door zijn zangkunst en zijn optredens. Zijn CD’s werden verzameld
en mijn voorliefde voor opera (vooral Giuseppe Verdi) werd ‘geboren’.
Naast Domingo kwam ik uit bij operasterren en ging naar hun optredens, zoals
Rolando Villazon, Anna Netrebko, René Flemming, the great Mario Lanza,
Juan Diego Flores, Roberto Alagna en Jonas Kaufmann. De lijst is eindeloos.
Van luisteren kwam zingen, dus ‘landde’ ik
bij mannenkoren die dat genre muziek
uitvoerden. Uiteindelijk kwam ik bij het KRM
terecht waar ik mijn hobby tot in alle
facetten kan beleven.
Rolando Villazon

Ruud Lauffer
beb&co

Vissershavenstraat 45-47
1976 DB IJmuiden
Tel. 06 – 53 93 73 06
E-mail: bepenco70@gmail.com
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Kledingactie Stichting Melieve
Buiten was het 29° C en in de loods waar de kleding
opgeslagen lag was het zeker enkele graden warmer.
Dinsdag 2 augustus jl. stonden om 14:00 uur Ricarda (dochter van
erepresident Jan te Meij), haar zoon Tim, Kurt Posthoff, Cor de Groot en Camil
Giebels in Swalmen klaar om de verzamelde kleding over te laden in een
vrachtwagen. In een goed half uur hebben ze met z’n vijven 2240 kilo in hun
handen gehad en overgeheveld in de vrachtwagen.
Ze hebben, inclusief chauffeur Jac, vele liters aan vocht verloren tijdens deze
klus. Dat is uiteraard tussendoor aangevuld met water en nadat de klus
geklaard was, werd op het dichtstbijzijnde terras nog een consumptie
genuttigd, met dank aan Ricarda.

Stichting Melieve gaat weer verder met het
verzamelen van kleding.
WEL:
Kleding die NIET kapot is
Schoenen die nog goed zijn.
Knuffels
Tassen
NIET:
Géén dekbedden, géén kussens, géén lakens, géén lompen.
En dat alles alleen aangeboden in gesloten plastic zakken.
Stichting Melieve
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Marco Bakker – Masterclass
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PR – bulletin Masterclass Marco Bakker
Op dinsdag 27 september a.s. zal het Koninklijk Roermonds Mannenkoor
(KRM) een Masterclass houden met bariton Marco Bakker in café-zaal De
Ster, Raadhuisstraat 13 te Maasniel.
Het eerste gedeelte van de avond is gereserveerd voor kandidaat-zangers die
overwegen om koorlid te worden. Marco zal hen laten kennismaken met
koorzang en op een speelse manier met hen enkele technieken beoefenen.
Wellicht worden de nieuwelingen ‘warm gemaakt’ om lid te worden van het
KRM.
Marco zal het koor begeleiden en coachen in de zangkunst.
De avond zal verder in het teken staan van koorscholing, zoals toonladders,
ademtechniek, het lezen van muziekstukken enz.
Zelf zal hij enkele aria’s ten gehore brengen, en de deelnemers kunnen ook
verder kennismaken met hem.
Marco zal ingaan op het leven van een beroepszanger aan de hand van
anekdotes uit zijn loopbaan.
De kandidaat-zangers worden uitgenodigd om 19.00 uur aanwezig te zijn. Het
KRM zal om 19.45 uur aansluiten. De bijeenkomst wordt rond 22.00 uur
afgerond.
Opgeven kan per e-mail via: masterclass2022@roermonds-mannenkoor.nl,
vóór 21 september 2022.

Uitspraken John Gerits
“De bloedcirculatie moet geactiveerd worden, dus gaan
jullie staan”
“Kiek ins get gemekkelikker” (kijk eens wat gemakkelijker,
vriendelijker, red.)
“Als je zo zingt, maak je je stembanden kaal”
Foto: Rob Wever
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Kroniek
18 juni 2022

In de ECI Cultuurfabriek wordt vandaag het popconcert gehouden.
Na 8 repetities vanaf dinsdag 26 april 2022 en 1 repetitie met de band stonden
9 gast-zangers en 23 KRM-leden als buddy op de bühne in een overvolle
popzaal.
Gerrit ten Oever (bas) is door de redactie gevraagd een verslag te schrijven
dat u elders kunt lezen.
Foto: Rob Wever

Algehele leiding:
Begeleiding door:
Gastzanger:
Ballet:
Presentator:

John Gerits
Christian & Friends en Leon Dijkstra
Stan Smeets, singer songwriter
Twee dames van de balletschool Petra
Wim Kemp

2 juli 2022
Ook al hebben we nog enkele repetities te gaan, wordt vandaag het seizoen
met de bekende barbecue bij Meneerkes afgesloten. De gastzangers van het
popproject zijn ook uitgenodigd om hen te bedanken voor hun inzet en
daarmee is de weg geopend om samen met de aanwezige buddy’s nog
enkele popsongs te zingen. Ook hiervan is een verslag van René Groenen (2 de
tenor) en Jan Gerritse (aspirant lid bariton) in deze Zangzaod te lezen.
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5 juli 2022
Ruud Lauffer heeft vanavond veel mededelingen en één ervan is dat hij
vanavond 2 aspirant leden welkom heet: Jan Gerritse (aspirant lid bariton) en
Paul Caquelein (aspirant lid bas). Zij hebben meegedaan met het popproject
en hebben dat als zeer prettig ervaren. Welkom Jan en Paul en voel je thuis bij
het KRM.
19 juli 2022
Het is extreem warm en daarom heeft het bestuur besloten om de repetitie ca.
1 uur te laten duren waarin we samen met organist Jan Steenbrink alle werken
voor de Jacobusmis doornemen. Tevens is dit de laatste repetitie vóór de
vakantie.
24 juli 2022
Rond de feestdag van Sint Jacobus, 25 juli,
wordt er op zaterdag 23 en zondag 24 juli in
Roermond een Jacobusweekend gehouden
middels
diverse
activiteiten
rond
de
pelgrimstochten naar Santiago de Compostella.
Hiermee wordt het heilig jaar van Sint Jacobus
gevierd.
Het KRM luistert vandaag in de overvolle
kathedraal de landelijke Jacobusmis op.
Archieffoto: Hub Tonnaer

Van de Broederschap ontving het secretariaat de volgende woorden: “Dank
voor het schitterende concert dat het mannenkoor heeft verzorgd, enorm veel
lof-uitingen hebben we als organisatie ontvangen.
Zelfs aanwezigen uit Emmerich DE hebben gereageerd op het optreden”.
Cees van Winden heeft een uitgebreid verslag geschreven dat elders in dit
blad staat.
26 juli 2022
Vanaf deze dag t/m maandag 29 augustus wordt er niet gerepeteerd i.v.m. de
zomervakantie.
30 augustus 2022
Daar zijn we weer bij elkaar om te zingen maar ook om al dan niet spannende
vakantie ervaringen te delen. We hebben er allemaal zin in.
Camil Giebels
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