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Zwanentranenkoor
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Winterconcert in de KSE

Het Zwanentranenkoor.

ETTEN-IEUR-Vrijdaggdecember
houdt het Zwanentranenkoor weer
haar traditionele Winterconcert in de
KSE in Etten-Leur.

Traditioneel, want dit concert wordt al
vele jaren gehouden. ln het begin uit-

sluitend met kerstliederen

en

alleen

opgevoerd door Het Zwanentranenkoor
zelf. Na enkele jaren werd een gastkoor
uitgenodigd. Vanwege het grote succes
daarvan is ook dat een traditie geworden.
Koren van divers pluimage traden samen
met Het Zwanentranenkoor 0p in de KSE,
met sterk wisselende programma's met
niet meer uitsluitend kerstliederen. Vorig
jaar werd het optreden van gastkoor Het
Westhoeks Mannenkoor (het WMK) uit
Klundert zo'n succes dat ook dit jaar weer
is gekozen v00r het WMK om gezamenlijk
de avond te vullen. Het WMK staat overigens onder dezelfde leiding als Het Zwa-

nentranenkool namelijk dirigent Kees van
Vugt, afkomstig ook uit Klundert. Vorig )aar
kreeg het WMK het publiek wérkelijk op
de banken met hun spetterende optreden,
dus wat dat betreft zijn de venruachtingen
ook dit jaar hooggespannen
!
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Zwanentranenko or zal om 1 9.30 uur de

optredens beginnen. Na een half uur volgt
een korenwisseling en zal het WMK haar
eerste optreden verzorgen. 0m plusminus
20.30 uur volgt dan een pauze van zo'n half
uur. ïjdens de pauze wordt de bezoekers
(ook traditioneel) een gratis kopje koffie
of thee met wat lekkers aangeboden. 0m
21.00 uur volgt dan het tweede optreden

van het WMK. Het

Zwanentranenkoor

sluit dan na een half uur met haar tweede
optreden de avond af. Zo omstreeks 22.00
uur gaan dan de lichtjes van/in aula van
de KSE uit en kan het publiek weer huis-

waarts. Hopelijk nagenietend van weer
een mooi concert van Het Zwahentranenkoor en het Westhoeks Mannen Koor.
De koren hebben na afloop nog een korte
(??.. ) nazit in de KSE waar onder het genot
van een hapje en drankje de optredens zullen worden geëvalueerd.

De repertoirecommissie van Het Zwanen-

tranenkoor heeft vanzelfsprekend weer
gezorgd v00r een m00i programma, dat is
zeker. Wat het WMK ten gehore zal brengen blijft nog een verrassrng!
De aula van de KSE aan de Stijn Streuvelslaan in Etten-Leur gaat om 19.00 uur
open. Voor u als supporter en koorliefhebber geldt: kom op tijd, want vol is vol!

