Zwanentranenkoor weer in de KSE
- Vriidag 9 december is
het weer zover. Het Zwinentranenkoor zal weer haar traditionele, jaarliikse, Winterconcert presenteren in
ETTEN-IEUR

de KSE in Etten-LeuÍ.
Al vele jaren geleden startte het koor met
een Kerstconcert om dat later om te gaan
zetten in een Winterconcert, wat tezamen
met een gastkoor v00r de buhne wordt gebracht.

Omdat niet alle gastkoren direct kerstliederen op het repertoire hadden werd het
langzamerhand een concert met kerst- en
winterliederen. Sfeervolle luisterliedjes
die veel te maken hebben met de tijd van
het jaar, aangevuld met mooie (aparte)
kerstliederen. Zo ontstonden mooie gezel-

Met een rnooie akoestiek en met prach-

tige

toepasselijke achtergrondbeelden,

per liedje speciaal gemaakt door een van
de eigen koorleden. (0mdat de koorleden
deze beelden zelf niet kunnen zren tijdens
het optreden is er vorig jaar een speciale
repetitieavond aan geweid om ook hen die
beelden te tonen!)

leder jaar wordt gezocht naar gastkoren
wiens repertoire enerzijds afwijkt van de
liederen van het Zwanentranenkoor, anderzijds prima aansluit bij die Nederlandstalige muziek en zang van het koor. Zeer
gevarieerde uituoeringen werden het zo,
en druk bezocht ieder jaar.

Dit jaar is, mede vanwege het gro(o)t(s)
e succes van vorig jaar, er v00r gekozen
om Het Westhoeks Mannenkoor (WMK)

te nodigen.

lige en sfeervolle concerten in een KSE-au-

opnieuw uit

la die zich écht leent v00r zulke optredens.

dirigent van het Zwanentranenkoor

í'{(..^

P
t zqrs € B.Dc.G

{Kees van Vugt,
is

overigens ook dirigent van dit Klundertse
mannenkoor.) Omdat de Klundertenaren
vorig jaar in de KSE het publiek (bijna) op
de banken kreeg, werd een nieuwe uitnodiging v00r het WMK zo goed als een vanzelfsprekendheid.

Voor de trouwe sponsoren, donateurs en
enthousiaste supporters van het Zwanentranenkoor betekent dit dus wel dat

ze straks tijdig aanwezig moeten zijnin
de KSE, want vol is vol! De avond begint
zoals gebruikelijk om 19.30 uur en zal om-

streeks 22.00 uur (hopelijk

de toeschouwers natuurlijk ook weer een
gratis kopje koffie of thee met wat lekkers
aangeboden.
Dus noteer alvast in uw agenda:
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ber in de KSE: Winterconcert van Het Zwanentranenkoor.
PAG INA 6

^6/,o

tot een weer

succesvol) einde komen. ln de pauze wordt
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