
Theeconcert samen met het koor de Wâldsang 
Dit was weer een zeer druk bezochte middag. 
 
Het concert werd geopend door mevrouw Wil Brandt lid van koor de Wâldsang. 
 
Daarna trad het seniorenkoor Wy dogge ús bêst onderleiding van dirigent Lars Mulder op. 
Met het volgende repertoire: 
 
Eens komt de nieuwe morgen   Amadeus Mozart. 
Das klingets so herrlich                Wolfgang Amadeus Mozart. 
Bab(b)el Kantate                 Wim Mennes. 
 
Parlez moi d’amour    Solozang Joop Peffer. 
 
Na dit optreden volgde het optreden van het koor de Wâldsang onderleiding van dirigent Ronald Kok.  
met het volgende repertoire: 
 
Santa Lucia     Napolitaans volksleid. 
Russisch Vesperkoor    Bartnianski. 
Sanctus     Franz Schubert. 
Isjla Marina     Russisch volkslied. 
 
Na de koffie/ theepauze vervolgde het koor de Wâldsang hun optreden met het volgende repertoire: 
 
Play a simple melody  Irwin Berlin. 
Early one morning  Jan Vermulst . 
Calypso   Bewerkt door Ronald Kok. 
 
Hierna volgde een optreden van de beide dirigenten. 
Een lied Aris van Max uit de musical “Sunset Boulevard” The greatest star of all. 
Werd gezongen door Ronald Kok en  muzikaal  begeleid door Lars Mulder 
 
Daarna was het weer de beurt aan het seniorenkoor  Wy dogge ús bêst met het volgende repertoire 
 
Ma come balli bene bimba Italiaans volksliedje. 
Mull of Kintyre   Mc Cartney- Laine. 
Sonneveld medley  Wim Sonneveld. 
 
De middag werd afgesloten door een gezamenlijk optreden met beide koren met het volgende repertoire: 
 
It Marke   Mozart. 
Siyahamba   Afrikaans volkslied. 
Wer Sjogge’jo sa’n romte J. Bak/ B. Smilde. 
Marmer, Stein und eisen bricht Günther Loose. 
 
 
Het slot woord werd gesproken door de voorzitter van het seniorenkoor Wy dogge ús bêst de heer Joop Peffer,  
die aan het publiek vroeg met het slotlied Sing, sing, sing, sing mee te zingen.  
Hier werd door het publiek massaal gehoor aan gegeven. 
 
 
Het was weer een geweldige middag en werd afgesloten door een staande ovatie van een enthousiast publiek. 
 
Graag tot ziens in het nieuwe jaar (2010). 


