Jaaroverzicht 20191.

Gemengd Koor Resurrexit tijdens buurtbühne Nieuwjaarsconcert 13-1-2019 i.s.m. Koninklijke Harmonie Orpheus (K.H.O.).

Evenals vorig jaar mocht Resurrexit het Nieuwjaarsconcert aanvangen met ‘n klassiek getint programma
op de bühne met eveneens ‘n solo van onze dirigent
Wil van Leijsen uit de opera Traviata (aria van
Germont). Het koor zong ‘Stay with me’ , een prachtige compositie van Mozart (KV 222), later een hit van
Vicky Brown en eveneens van Mozart: Abendruhe en
‘Das klinget so herrlich’. Het programma bevatte ook
wat bekende volkszang van eigen bodem van Toon
Hermans: ‘Carolien’ en ‘Notte belle Margarinetta’.
Wil van Leijsen kreeg het verzoek van Hardy Mertens
om het afsluitende muziekstuk te dirigeren. Met
enige schroom beklom hij de bok en leidde het orkest
met goed gevolg naar het einde toe.
Jammer genoeg kon het bestuur van Resurrexit geen
toezegging doen voor een Nieuwjaarsconcert in 2020
en heeft de voorzitter op de hoogte gesteld van het
verlies van een groot aantal leden in korte tijd. Dit
besluit is mede genomen uit respect naar de
koninklijke harmonie Orpheus toe.

PROGRAMMA RESURREXIT -

EDELWEISS
LASCIA CH’IO PIANGA
ZWARTE (CZARNA)
MADONNA
DAS KLINGET SO
HERRLICH
IK
HEB EEN DROOM

ABENDRUHE
DAS LIED DER BERGE
OH CAROLIEN
NOTTE BELLE MARGARINETTA
STAY WITH ME

DI PROVENZA IL MAR IL
SUOL
SLAVENKOOR

ALLES WAT ADEMT
BLUE SKIES
HOUDOE

Sociale ontmoetingen en uitvoeringen.
In het kader van de sociale activiteiten waren we te gast
bij woonzorgcentrum Antoniushof in Waalwijk voor een
mix van nostalgie en klassieke muziek en de Herdgang en
Kievitshorst voor een nostalgisch concert; voor de kersten paasvieringen en een herdenkingsdienst werden we
welkom geheten in woonzorgcentrum Zonnehof en in
dienstencentrum Het Laar. Op de F.T.Z. 55+ senioren-dag
konden we ons meten met andere koren. Ondanks het
verlies aan leden, hebben we een goede prestatie neergezet. Over 2019 kunnen we niet geheel ontevreden zijn!
F.T.Z. 55+ senioren-dag d.d. 8-11-2019
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Voor de gedetailleerde historie en foto-impressies van onze activiteiten - zie onze nieuwsbulletins op de website: www.resurrexit.nl

