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Een zomers intermezzo
Het koorseizoen gaat bijna zijn zomerse intermezzo in, maar eerst kijk ik 
nog even om naar het afgelopen half jaar. Na een succesvolle 
Schuifdeurenavond in februari maakte Zangzaad zich op voor het 
Various Voices spektakel in München. Een deel van het koor vloog 
samen met veel Gemengde Dames van Eelde rechtstreeks naar de 
Beierse hoofdstad en daar genoten we met de andere Zangzaadjes van 
een Italiaanse maaltijd op een zonnig terras. De optredens op 
donderdagavond en zondagmorgen vlogen voorbij, we oogstten veel 
applaus en reisden met een tevreden gevoel terug naar huis. 
Op zondag 17 juni konden we veel van het repertoire uit München ten 
gehore brengen op ZingZing! in de Oosterpoort, een korenfestival met 
slechts 30 koren in plaats van de 93 in München. Hierna volgde een 
ledenvergadering, waarbij Fred noodgedwongen het bestuur moest 
verlaten, omdat hij zijn twee termijnen had volbracht. Geert volgt hem nu 
op en Arjen wordt de nieuwe secretaris. Albert Jan, Bert en 
ondergetekende blijven op hun post. 
Op zondag 8 juli hadden we de seizoensafsluiting bij een van onze 
trouwe sponsors, De Kleine Moghul. Daar niet alleen lekker en gezellig 
eten, maar ook een moment van afscheid, omdat Jaap en Hans het koor 
hebben verlaten. Tot slot hebben we ook afscheid genomen van onze 
repetitieruimte in café Het Palet, dat binnenkort als pizzeria zijn bestaan 
voortzet. Voorlopig zingen we op woensdagavond in De Witte Schuit, 
voorheen Kolder & Ko. 
We staan aan de vooravond van een nieuw koorseizoen, waarin weer tal 
van activiteiten op het programma staan, zoals een concert in de kerk 
van Nuis en de viering van 30 jaar Zangzaad op 16 november. 
Vermoedelijk ook weer een seizoen met verrassingen en hopelijk veel 
muzikale hoogtepunten. Maar nu eerst een zomers intermezzo en straks 
weer vol muzikale inspiratie vooruit! 
Klaas Helfrich, voorzitter

14 oktober
Zangzaad treedt 
op in het kerkje
van Nuis
(Westerkwartier)



ZANGZAAD IS VAN DE PARTIJ, ALWEER
Voor de tweede keer vond op zondag 17 juni in Groningen het koren-  
festival ZingZing! plaats. En net zoals bij de eerste uitvoering in 2016 
werd het festival in de Oosterpoort gehouden en besloot Zangzaad, net 
zoals toen, als een van de laatst optredende koren de dag met een 
onvergetelijke klank- en kleurenshow. Op de oproep van de organisa-
toren hadden zo’n dertig koren uit de gehele provincie geantwoord. Wij 
hadden voor ons optreden van twintig minuten zeven nummers gekozen 
die we zonder begeleiding a capella konden zingen. Foto’s van de 
organisatie van ZingZing! en zelfs opnames van OOG-TV bevestigen het: 
de zaal zat boordevol aandachtige luisteraars, die – op passende 
momenten – enthousiast meeklapten. Zelfs op weg naar de concertzaal, 
die trouwens dit keer over een uitstekende akoestiek beschikte, alsook 
nadien terug naar de kleedruimte werden we bewonderd om en 
aangesproken op onze keurige pakken met rode tulpen op een zachte, 
hemelblauwe achtergrond. Maar, eerlijk is eerlijk, ook zonder tulpen 
waren bij alle deelnemende koren enthousiasme bij het zingen en 
creativiteit in optredens en repertoire alom aanwezig. Voor Zangzaad in 
ieder geval een gelukte dag, alweer.
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In mei was het dan zover, onze deelname aan het vierjaarlijkse grote 
Europese LGBT-korenfestival Various Voices. We hadden er bijna één 
jaar naar toegewerkt. 
Het grootste deel van onze leden vertrok op woensdag 9 mei vanaf 
vliegveld Eelde naar München. Natuurlijk zaten de leden van het 
Gemengd DamesKoor in hetzelfde vliegtuig. 93 koren uit 19 landen en 
3 orkesten zongen en speelden vier dagen lang in de Gasteig, het 
grootste culturele centrum van Duitsland. Ook op twee podia in het 
centrum werd volop gezongen. En al die zangers samen vormden op 
de zaterdagavond één groot koor dat op de Odeonsplatz de Carmina 
Burana ten gehore bracht voor 
iedereen in München die het 
maar horen wilde, het plein was 
afgeladen vol. 
Op de donderdag trokken alle 
deelnemers naar een grote 
feestavond aan de Starnberger 
See en daar gaven wij ons 
eerste concert.(zie foto rechts:)

De vrijdagavond was er een groots galaconcert met Andreas Scholl en 
Conchita Wurst als gasten, die beiden de show stalen. 
We lieten ons al deze dagen vermaken en inspireren door al die koren. 
En voor mij was het, na voorgaande Various Voices edities in Berlijn, 
Parijs en Dublin, de eerste keer dat ik er niet als groupie van Zangzaad 
bij was, maar als koorlid. En de onderdompeling in dit roze muziekfeest 
was daarmee nog intenser. Natuurlijk genoten we ook van München, 
de biergartens, toeristische aantrekkelijkheden en het heerlijke zonnige 
zomerse weer. 
Op de allerlaatste festivaldag, zondag 13 mei, gaf Zangzaad als 
allerlaatste koor zijn optreden in de Gasteig. Ons slotnummer van 
Münchener Freiheit – met licht aangepaste tekst – hadden we niet op 
een mooier moment kunnen zingen: “... vielleicht seh’n wir uns wieder, 
so lang man Träume noch leben kann”. Wie weet zijn we er in 2022 in 
Bologna opnieuw bij.                                                     Bert Lubberdink

Zangzaad in München



optreden Zangzaad op de slotdag

VARIOUS
 VOICES

Ons nieuwste lid: een échte man
Bert Tichelaar is de man van onze dirigente Esther van Dijk. Hij bracht 
Esther altijd naar de repetitie en haalde haar nadien op. Toen we in 
2017 projectzangers voor ons concert met Pink Noise uit Antwerpen 
zochten, ging Bert op die oproep in. “Ik vind zingen geweldig. Ik zing 
ook al bij het opera ensemble Frizzare uit Roderwolde”. Bert ging ook 
met ons mee naar Various Voices in München; een geweldige ervaring. 
“De locatie was prachtig en ik heb hele mooie koren gehoord.”
Nu wil Bert bij Zangzaad blijven. “Als ik zou ophouden, voelt dat voor 
mij alsof ik jullie in de steek zou laten. De sfeer is goed. Er kan es een 
lachje van af, maar er wordt ook serieus gewerkt. Ik voel me bij 
Zangzaad gewoon thuis.”
Maar hoe vindt Bert het om over de ‘mannenliefde’ te zingen? “Totaal 
geen probleem, we zijn allemaal mensen.”



25  Schuifdeurenavonde

3 februari 2018



.........een fotoimpressie van deze
bonte avond in het Der-Aatheater



Wilt u Zangzaad financieel steunen? Voor een minimumbedrag van 
10 euro per jaar bent u al vriend/donateur van ons koor. 
Dan krijgt u tweemaal per jaar ZangzaadNieuws in uw mailbox of 
brievenbus. En u krijgt een korting voor kaartjes voor  eigen 
concerten van Zangzaad.

         Voor aanmelding: penningmeester@zangzaad.info

 Ook eenmalige donaties zijn van harte welkom:

Word „Vriend van Zangzaad“

                                   agenda

Website: www.zangzaad.info

Contactadres Zangzaad:secretaris@zangzaad.info 
        (ook voor het boeken van optredens)

 

acebook onder ‚Zangzaad’       Twitter: @zangzaad4u

QR code website:

Woensdag 5 september, 20 uur: eerste repetitie van het nieuwe 
seizoen bij De Witte Schuit (voorheen Kolder & Ko), Timpweg 3 te 
Groningen

Zondag 7 oktober: karaoke/meezingmiddag in het kader van de 
Regenboogweek Groningen

Zondag 14 oktober: concert in het kerkje van Nuis, samen met 
accordeonist Jan Bloem

Vrijdag 16 november: opening jubileumjaar 30 jaar Zangzaad. Op 
woensdag 16 november 1988 vond de eerste repetitie van 
Zangzaad plaats in café Leto, toen aan de Kleine Gelkingestraat.

op bankrekening nr.  
NL10INGB0000151548
t.n.v.  homomannenkoor Zangzaad 
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