PERSBERICHT

Christelijk Ooststellingwerfs Mannenkoor
maakt zich op voor 50-jarig jubileum
Oosterwolde – Het Christelijk Ooststellingwerfs Mannenkoor maakt zich op voor een
bijzonder jubileum. Volgend jaar bestaat het koor vijftig jaar en dat wordt groots gevierd.
De huidige 44 koorleden hopen straks met in totaal 50 leden enkele bijzondere
jubileumconcerten te mogen verzorgen. ‘We hebben dus nog zes nieuwe leden nodig’,
benadrukt voorzitter Jan Hofsteenge.
Op maandag 4 september wordt gestart met de eerste repetitie van het nieuwe seizoen. Er
wordt altijd geoefend in De Miente in Oosterwolde van 19.30 – 21.45 uur. ‘Het zou geweldig
zijn als we op deze eerste repetitieavond enkele nieuwe koorleden welkom mogen heten’,
zegt secretaris Andries Otter. ‘We willen de jubileumconcerten groots gaan aanpakken en
wat zou het mooi zijn om straks met vijftig koorleden op de planken te staan.’
Inmiddels is de keuze voor de muziek al gemaakt, maar wat het koor precies gaat brengen,
blijft nu nog even een verrassing. Hofsteenge: ‘We zullen deze informatie op 4 september
met alle aanwezigen gaan delen en dan kan het repeteren beginnen.’
Verbinding
Zingen bij het Christelijk Ooststellingwerfs Mannenkoor is volgens Otter een serieuze
aangelegenheid, maar brengt vooral ook ontzettend veel plezier met zich mee. ‘Je kunt je
tijdens zo’n repetitieavond even helemaal ontladen. Bovendien is er sprake van een
geweldige verbinding. Deze warme sfeer geeft je energie en maakt je enthousiast.’
Het koor staat onder leiding van dirigent Jacob Hoekstra. Samen met de leden moet hij
ervoor zorgen dat volgend jaar oktober de jubileumconcerten perfect verlopen. Het koor
heeft dus een jaar om te oefenen. ‘Tot eind 2017 kunnen nieuwe leden zich bij ons
aansluiten’, zegt Hofsteenge. ‘Dus heb je belangstelling, twijfel dan niet en kom op 4
september gewoon langs.’
Zelf zit Hofsteenge al zo’n twaalf jaar bij het koor. Hij kijkt reikhalzend uit naar de
jubileumconcerten. ‘Onze huidige dirigent heeft ons de afgelopen jaren naar grote hoogte
weten te tillen. We gaan dus echt iets bijzonders neerzetten, daar heb ik alle vertrouwen in.
En wat zou het dus mooi zijn als we dit met minimaal vijftig koorleden kunnen doen. Ik zeg
bewust minimaal, want mochten het er meer worden, dan is dat natuurlijk geen enkel
probleem. Iedereen is welkom.’
Het koor is vooral naarstig op zoek naar tenoren, maar ook andere stemmen zijn van harte
welkom. Voor meer informatie, tel: 0516-422751 of e-mail: andriesotter@gmail.com.

