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Jaaroverzicht 2013
Het jaar 2013 was een bewogen jaar voor het Eibergs Mannenkoor.
Het Eibergs Mannenkoor bestond 80 jaar. Enkele mooie concerten, een moderniseringslag maar
ook momenten waar we geconfronteerd werden met het overlijden van 3 koorleden, momenten
waar we schouder aan schouder afscheid moesten nemen van een medezanger.
In tegenstelling tot eerdere jaren hebben we eind 2012 geen kerstconcert gehouden maar dit
doorgeschoven naar januari 2013, Het Nieuwjaarsconcert werd goed ontvangen.
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering die op donderdag 21 maart plaatsvond, werd Gerrit Keuper
in het zonnetje gezet vanwege zijn 25 jarig jubileum.
De ledenvergadering was ook de start om een nieuwe weg in te slaan met een nieuw repertoire.
Naast de reguliere wekelijkse repetities werd een begin gemaakt met het dagkoor, leden konden
zich hiervoor inschrijven, het was de bedoeling dat voor deze groep overdag gerepeteerd kon
worden, helaas was er geen animo voor het dagkoor en is deze bijna direct opgeheven.
Naast het dagkoor zou er ook gewerkt worden met een projectkoor, hiervoor kon men zich ook
opgeven. Dit projectkoor bestaande uit leden van het Eibergs Mannenkoor repeteerde extra en van
hen werd verwacht dat ze ook de nodige urren thuis studeerde.
Hopende op mooi weer hadden we op 20 mei 2013, Tweede Pinksterdag een lenteconcert
gepland in de tuin van het landhotel ‘De Greune Weide in Eibergen. Jammer genoeg lieten de
weergoden ons in de steek en moesten we het concert verplaatsen naar binnen, in het restaurant
zelf. Een klein gemoedelijk lenteconcert met een vijftigtal bezoekers.
In aanloop naar het theaterconcert in januari 2014, werd gestart met het instuderen van een aantal
nieuwe liederen. Het projectkoor, bestaande uit 20 leden begonnen met het instuderen van extra
liederen die zij tijdens het theaterconcert ten gehore zouden brengen.
Na een lang ziekbed is op 30 juli 2013 onze medezanger Michel Monfrooij overleden. Een groot
aantal koorleden gaf gehoor aan het verzoek om tijdens de uitvaartviering van Michel te zingen.
Op 26 september 2013 is ons lid Herman Abbink overleden, op zijn verzoek heeft het koor een
aantal liederen gezongen tijdens de uitvaartviering.
Nog geen maand later kwam het koor weer bijeen, nu om afscheid te nemen van Han Hartman.
Ook tijdens de uitvaartviering van Han waren veel koorleden aanwezig.
Afscheid nemen van 3 koorleden in nog geen 3 maanden tijd5555555
Op zondag 20 oktober vertrokken we samen met onze partners in een grote dubbeldekker richting
Arnhem om daar in het Open Lucht museum een aantal concerten te geven in het kleine Zeeuwse
kerkje. Een fijne dag lekker struinen door het museum afgewisseld met het zingen in het kleine
kerkje. De dag werd besloten met een heerlijk etentje bij restaurant Grenszicht.
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Het instuderen van de nieuwe liederen ten behoeve van het theaterconcert begon echt serieus te
worden. Op zaterdag 16 november konden we onze vaste koorbezoekers laten voorproeven van
ons nieuwe repertoire. Op dat moment wist nog niemand dat iemand in de zaal zat die ons
nauwlettend opserveerde en die nog een grote rol zou vervullen in de maanden naar ons concert
en tijdens het theaterconcert zelf.
Veranderingen doorvoeren gaat nooit geruisloos, dat hebben wij ook moeten constateren, twee
leden hebben het lidmaatschap beëindigd omdat zij zich niet konden vinden in de voorgenomen
veranderingen en liever het oude repertoire wilden zingen.
Het jaar 2013, een nieuwe weg, een jaar van vreugde, verdriet, en saamhorigheid
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