homomannenkoor
Winter 2019

nieuws

Zangzaad 1989

Esther van Dijk temidden van Zangzaad

Start van Jubeljaar
De aftrap voor ons Jubileumjaar,
30 jaar Zangzaad, ligt alweer een
maand achter ons. De kriebels voor
het grote Jubileum-concert beginnen te komen, nu 2019 voor onze
voeten ligt. In café De Prins kwam
Zangzaad op 16 november bijeen
om te vieren dat exact 30 jaar geleden de eerste repetitieavond van
het eerste Homomannenkoor in
Groningen plaatsvond. Natuurlijk
waren daar glaasjes bubbels bij om
op dat heugelijke feit te toosten en
er was vrolijke samenzang door leden, oud-leden en vrienden van het
koor. De avond werd tot in de kleine uurtjes voortgezet, een
traditie die in die dertig jaar nog niet is veranderd.
En nu wordt het toewerken naar de
van ons JubelQRafsluiting
code website:
jaar, een groot jubileumconcert op 16 november 2019. Plaats
en thema van de avond houden we nog even voor u in het
verschiet, maar het denken over de invulling is al in volle gang.
Tussentijds zult u ons nog genoeg kunnen bewonderen, zoals
bij de Schuifdeurenavond, die op zaterdag 30 maart in het Der
Aa-Theater zal worden gehouden. Met het thema ‘Gordel van
smaragd’ brengen we u in Indonesische sferen. Misschien staat
er straks wel een tante Lien op de planken of horen we liedjes
uit het repertoire van Anneke Grönloh. Het
zal weer een feest van creativiteit, zangplezier en uitbundigheid worden. Mogelijk ziet u dan ook een nieuw gezicht op de
planken, want sinds oktober heeft de basgroep versterking
gekregen. Een interview met Theo vindt u verderop in dit
bulletin. Natuurlijk kijken we ook nog even terug op het afgelopen half jaar: naar de succesvolle Karaokemiddag in bar De
Rits, naar de muzikale Bloemenparade in het kerkje van Nuis
en naar de Winterzangmiddag in Roderwolde.
Voor u allen veel leesplezier gewenst en wellicht tot ziens bij
de Schuifdeurenavond of de Nieuwjaarsborrel op 9 januari
vanaf 21.30 uur bij onze nieuwe repetitieruimte De Witte
Schuit in Oosterhogebrug.
Klaas Helfrich, voorzitter

Gezellige
Regenboogkaraoke

Zangzaad had dit jaar 2018 de aftrap van de
Regenboogweek in Groningen. Met een uitnodiging aan
iedereen kon je live zingen in Bar de Rits, die op die dag
even was omgetoverd tot Sound Mix Show. Los van de
leden zelf mocht ik ook wat nummers zingen. Ik had
aan Arjen een lijstje doorgegeven met nummers. Waar
Tom Jones “Delilah” er 1 van was. Het was een
gezellige boel, waarbij ik weer een aantal mensen
gesproken heb en een beetje heb leren kennen in de
scene. Los van de positieve reacties en vragen om mee
te komen zingen op de woensdagavonden werd ik ook
uitgenodigd voor de jaarlijkse Schuifdeurenavond in
maart 2019. Gezellige boel. Eenieder kreeg een
prachtige bloem als beloning voor het uitbundig zingen.
Want dat werd er. Zangzaad deed als groep de aftrap
met een drietal nummers, die ze hadden ingestudeerd.
Klonk als een klok. Gezellig Karaoke zingen. Ik zeg:
“Vaker doen”. Ietsjes professioneler mag qua techniek
en apparatuur. Want dat ging niet vlekkeloos.
Al met al een leuke aftrap van de Regenboogweek en
kennismaking met de Groninger Zangzaadjes.
Gert Luttje

Medio oktober trad Zangzaad in de provincie op. Mensen kwamen van
her en der, sommigen zelfs helemaal vanuit Amsterdam. Zo ook Mo en
Rob van Minnen, kennissen van onze baszanger Otto Dallinga en
trouwe bezoekers van Zangzaad. Hier hun relaas over dat optreden.

BLOEMENPARADE

Zangzaad met
‘Bloemenparade’
in de kerk
van Nuis

Op zondag 14 oktober trad Homomannenkoor Zangzaad op in
Nuis met de uitvoering ‘Bloemenparade’ in een volledig
uitverkochte kerk. Alles wees erop dat het een geslaagd
optreden zou worden. Het was een zonovergoten, warme dag.
En er was zo veel publiek aanwezig dat er stoelen bijgezet
werden om alle belangstellenden een zitplaats te kunnen
geven.

Zangzaad, met als bakermat de stad Groningen, gaf een
optreden op hoog niveau met zeer aansprekende liederen. Het
repertoire is gevarieerd klassiek en populair onder leiding van
vaste dirigent Esther van Dijk. Het optreden was meesterlijk
met hier en daar knipogen en ernst . Het publiek genoot en
reageerde na elk lied met hartstochtelijk applaus. De
internationale variatie bleek uit het veeltalig repertoire met
Duitse, Engelse, Franse, Nederlandse liederen. Zangzaad
ondersteunde zijn uitvoering met eenvoudige, doch
verrassende choreograﬁe. De afwisselend ludieke en verzorgde
kleding maakte van het optreden een plezierige en geslaagde
beleving op hoog muzikaal niveau. En er was meer. Vaste
pianist Bram de Wit verzorgde de begeleiding op de piano. Het
gastoptreden werd soms ﬂamboyant, virtuoos en soms andante
gespeeld door accordeonist Jan Bloem, die met humor uitleg
gaf over de karakteristieken van accordeon en trekzak.
U kunt het optreden terugvinden op YouTube met de
trefwoorden ‘zangzaad nuis’ . Op Facebook zijn de mannen van
Zangzaad te vinden met hun proﬁel en op de website
www.zangzaad.info staat de concertagenda en presentatie van
het koor.
Mo en Rob van Minnen

Zaterdag 30 maart in het Der Aa-theater
aanvang 20.15 uur Gratis entree
schuifdeurenavond 2019:

thema:

‚Gordel van Smaragd’

Winterzangmiddag in Roderwolde
Op zondag 9 december trad Zangzaad op samen met vrouwenensemble Donne Ostinate, operakoor Frizzare en kwartet
Peize, de drie andere vocale ensembles van onze dirigente
Esther van Dijk. Dit keer was niet sprake van een groots
concert, maar van een gezellige zangmiddag in Roderwolde,
georganiseerd door Donne Ostinate met steun van De Culturele Driehoek. De middag was oorspronkelijk in het openluchttheater van Roderwolde aangekondigd. Door de barre regenbuien is de voorstelling uiteindelijk binnen in de kerk gehouden, die tot aan de laatste bankjes op het balkon naast het
orgel gevuld was. Buiten werden wel warme chocolademelk en
glühwein rijkelijk geserveerd tussen warme vuurkorven.
Binnen gloeide het minstens zo intens: ieder ensemble gaf een
paar nummers uit zijn repertoire, naast een gezamenlijk
openingslied en slotstuk. De vier dames en twee mannen van
kwartet Peize, dat nog maar drie maanden bestaat, brachten
ingetogen stukken passend bij de Tweede Advent. Frizzare
had een gevarieerd programma van opera-nummers. De hele
gemeente laaide op en zong mee op “Oh, Happy Days” van
Donne Ostinate. En Zangzaad liet met kwekken, kniebuigjes en
heen-en-weerbewegingen op het nummer “We all stand
together“ de hele kerk in een vrolijke wals meedeinen, tot de
jongste gastjes aan toe.

Goedlachs, enthousiast en bas. Sinds oktober is Theo
ons jongste lid. Theo (42) woont samen met zijn man
Leo – een Engelsman – in Hellum. “Een vriendin heeft
ons gekoppeld bij haar huwelijk. Leo was
ceremoniemeester en ik was getuige.”
Beiden werken ze in de Jeugdzorg. “We zijn
professionele pleegouders en hebben nu een pleegzoon
van 14 jaar.”
Theo was zijn hele leven lang al muzikaal. “In mijn
jeugd drumde ik bij een harmonie in Stadskanaal.”
Toen hij in Alkmaar werkte, was hij projectzanger bij
een Amsterdams popkoor. Het project: ABBA. “We
waren met meer dan 100 zangers.” Voor Zangzaad
zong Theo bij een groot projectkoor in Musselkanaal
het Requiem van Mozart. “Dat was heel leuk, maar ik
wilde mijn stem verder ontwikkelen. Ook was de
gemiddelde leeftijd heel hoog. We repeteerden in het
restaurant van een bejaardenhuis.”
Bij Zangzaad spreekt de mix van gezelligheid, aandacht
voor zangtechniek en het showaspect Theo erg aan.
“Omdat je een klein koor bent, moet je je best doen,
maar het is niet erg, als het misgaat. Er heerst een
leuke vibe. Zangzaad is een hechte, maar niet gesloten
groep.”

agenda
Woensdag 9 januari vanaf 21.30 u.: NIEUWJAARSBORREL
in ‚De Witte Schuit’ Timpweg 3 - Samen toosten op het nieuwe jaar.
Vrienden en donateurs zijn van harte welkom.
Zaterdag 30 maart, 20.15 u.: Schuifdeurenavond - Thema: „Gordel van Smaragd“
Onze jaarlijkse bonte avond vol exotische verrassingen,
waarbij de ‚Stille kracht’ het uitbrult.
Der Aa-Theater, Akerkstraat 11 - Deuren open vanaf 19.30 u.
Zangzaad repeteert op de woensdagavonden
vanaf 20.00 u. in het centrum ‚De Witte Schuit’
Timpweg 3 in Groningen.
Heb je belangstelling om je aan te sluiten bij
het koor - kom vrijblijvend een keer meezingen
op onze repetitieavond.

De Witte Schuit

Word „Vriend van Zangzaad“
Wilt u Zangzaad financieel steunen? Voor een minimumbedrag van
10 euro per jaar bent u al vriend/donateur van ons koor.
Dan ontvangt u ZangzaadNieuws tweemaal per jaar in uw mailbox of
brievenbus. Ook krijgt u een korting voor kaartjes voor eigen
concerten van Zangzaad.
Voor aanmelding: penningmeester@zangzaad.info
Ook eenmalige donaties zijn van harte welkom:

nr.
NL10INGB0000151548
op bankrekening

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

Website: www.zangzaad.info
QR code website:

acebook onder ‚Zangzaad’

Twitter: @zangzaad4u

