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Beste koorleden, vrienden, subsidiegever en sponsoren!  

Na een coronapauze van 2 jaar presenteren we weer een Legato. Eerdere nummers 

waren alleen beschikbaar voor koorleden. Vanaf nu stellen we de nummers ook 

beschikbaar voor alle andere betrokkenen bij ons koor. De redactie van Legato streeft 

ernaar te verbinden. Verbinden tussen koorleden, maar ook tussen het koor en 

geïnteresseerden. We kijken terug op afgelopen concerten en evenementen of kijken 

juist vooruit. Soms staan we wat langer stil bij nieuwe commissies en hun visie. Wij 

wensen iedereen veel leesplezier. Voel je vrij om verzoeken, opmerkingen, vragen achter 

te laten op de mail van secretaris@tkoor.nl  

 

Betekenis Legato  

De naam Legato is niet voor niets gekozen. Legato is een speelwijze waarbij de 

muzieknoten zo worden gespeeld of gezongen dat ze in elkaar overlopen, of naadloos 

aaneengelast klinken. De Italiaanse muziekterm betekent gebonden (Latijn: ligare = 

'vastbinden, verbinden, verenigen, aaneensmeden'). ’t KOOR! doet dat met plezier. We 

hebben dan ook niet voor niets het motto ‘zingen is plezier’. Daar gaan we voor en delen 

dat plezier graag met velen. 

 
Korenfestival in Loosdrecht 28 april 
Eindelijk weer een concert. Ons eerste concert na twee jaar corona. Wat zagen we daar 

naar uit. Het was een feest om weer te zingen met elkaar. Dan weet je weer waarom we 

samen wekelijks repeteren. We zongen 28 april bij het Korenfestival in Loosdrecht.  Vol 

enthousiasme brachten we veel nummers ten gehore. You Say, Perfect, Fiddler on the 

Roof, Viva la Vida en meer. Het publiek genoot volop. Ook wij kijken zeer tevreden terug 

op een geslaagd optreden. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Legato 

mailto:secretaris@tkoor.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Italiaanse_muziektermen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
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Jubileumconcert 21 mei 
Bijdrage van onze voorzitter Corry Goedemans.  

 

We hebben er een jaar lang naar uitgekeken. Officieel was 1 april 2021 de datum van 

ons 10-jarig bestaan. De coronajaren poetsen we het liefst uit ons geheugen, maar de 

muziek heeft ons mede op de been gehouden en verbonden. We zijn ongelooflijk trots op 

ons koor. We hebben veel en vaak geoefend, met elkaar en ook met de ingezongen 

geluidsbanden. Wat werkt dat goed! 

Nu was het zover! 

    21 mei 2022 bruiste het Muziek Centrum van de Omroep van  

    bedrijvigheid, ’s avonds ging het gebeuren. De kledingcommissie  

    had de heren in een andere outfit gestoken. Dat gaf een  

    prachtige uitstraling. De dames gingen gekleed in het zwart-wit  

    naar eigen keuze. De gasten kwamen binnengestroomd en het  

    koor was er klaar voor. Een afwisselend en leuk programma werd  

    er ten gehore gebracht. Ter afwisseling deed de Big Bad Bruce  

    Band ook van zich horen.  

 

    Vladimir had een prachtig 200 jaar oud Oekraïens volkslied  

    gearrangeerd. Dit werd door hem en Ludmila geweldig  

    uitgevoerd. Gevoelig en ingetogen. Menigeen had het kippenvel  

    op de armen staan. 

 

   Vanzelfsprekend mocht het In Memoriam Aad Koppes, onze 

oud-penningmeester, niet ontbreken. Zijn overlijden door corona in november 2020 heeft 

diepe indruk gemaakt. Zijn naam en persoon zullen nog vaak herinnerd worden. Wij 

kunnen met trots terugkijken op een prachtig concert en waren zeker verheugd dit weer 

te kunnen en te mogen doen. Zingen is plezier! 

 

We gaan nu met zomerreces, maar we houden de stemmen vast en zeker warm om in 

september te beginnen met nieuwe stukken voor een nieuw programma voor het 

volgende concert. Voor nu goede wensen voor een fijne zomerperiode. Geniet van jullie 

vrije tijd met allen die jullie dierbaar zijn.  
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Bedankt  
Tijdens ons concert hebben wij de subsidiegever en de sponsoren gepresenteerd aan het 

publiek. Wij zijn blij met de financiële bijdragen die zij geleverd hebben voor onze 

vereniging 

 

Van de gemeente Hilversum ontvingen we in 2021 een projectsubsidie van € 875,00. 

Hier hadden we mooie plannen voor die helaas door Covid geen doorgang konden 

vinden. De subsidie geeft ons de mogelijkheid invulling te geven aan onze 

maatschappelijke opdracht om iets voor de samenleving te doen. Uiteindelijk hebben we 

de subsidie kunnen gebruiken voor ons uitgestelde jubileumconcert op 21 mei en voor 

een concert bij Sherpa op 14 juli. 

 

Van Rotary Wijdemeren hebben wij een eenmalige bijdrage ontvangen van € 250,00. 

Daar zijn we heel blij mee. Rotary verkocht hout en stelde vanuit de opbrengst een 

bedrag beschikbaar voor verenigingen in de gemeente. Als vereniging kon je daar voor 

een verzoek doen. Wij waren de gelukkige. 

 

Voor ons concert op 21 mei ontvingen we een bijdrage van deze winkeliers uit 

Wijdemeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesprek met Vladimir 
Interview met Vladimir Pairel, dirigent, arrangeur, zanger. 

 

Vladimir: “Toen ik op 24 februari j.l. de televisie aanzette, kon ik het niet geloven. Poetin 

sprak over een ‘speciale militaire operatie’: de inname van Oekraïne, met tanks en 

militairen. Woedend werd ik! Ik had gedacht dat er nooit meer een oorlog zou komen in 

Europa, na Hitler, maar er zijn nog steeds te veel mensen die achter kleine leiders 

aanlopen, met een te groot ego.  
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Zelf ben ik twee jaar in militaire dienst geweest in Oekraïne. Ik heb veel vrienden daar. 

Dus de oorlog raakt mij diep. Zo’n oneerlijke strijd; een militair die zo maar uit het niets 

een man op straat doodschiet. Wat bezielt zo iemand! Dorpen worden vernield, spullen 

worden gejat, mensen worden vermoord. Ik had gedacht dat zoiets in de 21e eeuw niet 

meer zou gebeuren, maar ik was naïef.” Terwijl Vladimir dit zegt, lopen de tranen over 

zijn wangen, zijn boosheid en verontwaardiging komen rechtstreeks uit zijn hart.  

 

Vladimir: “Ik voelde en voel mij nog steeds machteloos. Natuurlijk heb ik geld en spullen 

gestuurd naar mijn vrienden, je doet wat je kan. Maar ik wilde meer mensen bereiken. 

Iets groots doen wat binnen mijn macht ligt. Ik ben artiest en ik kan muziek maken en 

arrangeren. Maar in organiseren ben ik niet goed. Daar heb ik mensen om mij heen voor 

nodig. Ik had eerst gedacht aan een klein concert met een koor. Maar ik wilde iets dat 

meer impact zou hebben. Met één groot koor samen één nummer brengen, is een 

sterkere boodschap. De boodschap dat Nederland en Oekraïne samen zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb een oud Oekraïens volkslied vertaald in een arrangement voor Sopraan, Alt, 

Tenor, Bas en solist. Ik heb deze onder alle koren waaraan ik leidinggeef verspreid en 

men was direct enthousiast. Alle koren nemen deel aan de gezamenlijke uitvoering van 

dit Oekraïense volkslied, om een hart onder de riem te steken van alle mensen die de 

oorlog raakt. Met ieder koor apart ben ik al weken aan het repeteren. De gezamenlijke 

uitvoering zal opgenomen worden op 4 juni in het Muziek Centrum van de Omroep 

gebouw in Hilversum. Het vergt wel wat organisatiewerk. Zo hebben we een ruimte 

moeten regelen, opname en geluidsapparatuur. Iemand om de film te editen.  

 

De grootste uitdaging is nog om de opname de wereld in te helpen, bijvoorbeeld via radio 

en TV, maar ook via YouTube. Ik vind het spannend, maar ik heb vertrouwen. Ik ben 

dankbaar dat zoveel mensen mij hiermee willen helpen. Ik wens dat onze uitvoering veel 

mensen mag bereiken en dat de oorlog snel beëindigd wordt!”  

 
Optreden voor Oekraïne zaterdag 11 juni 
Op zaterdag 11 juni was het eindelijk zover. Voor de mensen in en uit Oekraïne die 

getroffen zijn door deze verschrikkelijke oorlog, nam Vladimir Pairel, afkomstig uit 

buurland Moldavië, samen met zo'n 125 Nederlandse zangers en zangeressen uit 6 van 

zijn koren het lied ‘Rewe ta stohne’ op. Dit allemaal om de Oekraïners een hart onder de 

riem te steken. 
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In onze harten zijn wij bij hen en leven we met hen mee. We moesten natuurlijk hiervoor 

Oekraïens leren. En dat is gelukt. Met hulp van Vladimir, die zelf ook Oekraïens spreekt.  

Er is ontzettend hard gerepeteerd om het speciaal voor deze gelegenheid gearrangeerde 

lied in te studeren. Het resultaat is terug te vinden op allerlei sociale media. Ook in de 

Oekraïne kreeg deze aubade de aandacht die het verdient.  

Rewe ta stohne by Hollandsings4Ukraine - YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert in Lisidunahof Leusden 7 juli 
Stapje voor stapje komen de bewoners van de Lisidunahof de recreatiezaal binnen 

geschuifeld. Sommigen aan de arm van een begeleider, andere worden door een 

vrijwilliger voortgeduwd in een rolstoel. Langzaam vult de zaal zich met de genodigden. 

Bij een aantal bewoners is een glimp van vreugde en spanning te zien, bij een aantal 

heeft hun gezicht weinig uitdrukking. 

 

Niet vreemd, want de Lisidunahof is een instelling in Leusden voor mensen met 

dementie. Het concertje dat wij hier mogen geven is zeer speciaal omdat voormalig lid 

Adri in Lisidunahof woont. Het is te zien dat hij er echt plezier aan beleeft. Regelmatig 

steekt hij zijn hand op om even te zwaaien naar een lid van het koor dat bij hem een 

reactie uitlokt. De andere bewoners beleven het ieder op eigen wijze. Nadat een aantal 

liedjes van het reguliere programma zijn gezongen, wordt overgegaan naar smartlappen 

zoals Tulpen uit Amsterdam, Droomland en Het kleine Café aan de Haven. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lO5zVNKtFYg
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Het is hartverwarmend te zien dat het merendeel van de bewoners deze teksten herkent 

en genietend meewiegen op de melodie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kleine rondvraag na dit optreden gaf als antwoord dat de begeleiders van Lisidunahof 

het een fantastisch verzetje vonden voor hun bewoners. De koorleden zelf beleefden, 

naast het plezier dat zingen hen altijd al geeft, een aanvullend genoegen wetend dat ze i 

en de bewoners een leuke, andere avond hadden bezorgd. 

 

 Wijdemeren Tours bedankt     
Leo, de chauffeur van Wijdemeren Tours  

die de reis per bus naar Leusden voor een  

deel hebben gesponsord, bracht ons koor na  

deze geslaagde avond veilig terug  

in Ankeveen. 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

De kledingcommissie; één van de commissies van ’t KOOR! 

interview met Erna Verkerk en Marjan van Ligten 

“Wil je de kledingcommissie op je nemen? Vroeg het bestuur. Ik moest even nadenken 

voor ik antwoord gaf. Als ik het niet alleen hoef te doen, was mijn antwoord toen. Deal!” 

Erna en Marjan vormen sinds een aantal maanden samen de nieuwe kledingcommissie. 

Zij kennen elkaar al van heel wat jaren terug, toen zij samen nog bij de Omroep werkten 

en daar de styling verzorgden. Hun hart ligt bij kleding en opmaak. Vroeger struinden ze 

al de markt af in hun pauze op zoek naar vernieuwende trends.  
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Ze vinden het wel wat spannend om samen de kledingcommissie vorm te geven. Als 

commissie bepaal je iets voor een hele groep, en niet iedereen zal vernieuwingen leuk 

vinden. Ze hopen dan ook dat ze de tijd en de ruimte krijgen om te laten zien wat ze 

beogen en dat de koorleden zichzelf de tijd geven om eraan te wennen.  ‘Dat we stukje 

bij beetje uit onze comfort zone stappen en dat het naar meer smaakt om verder te 

gaan’. 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

                         

                          

 

De missie is om een frisse, verjongende uitstraling te weeg te brengen, met frisse 

kleuren. Maar soms ook elegantie na te streven, zoals tijdens het jubileumconcert in 

zwart en wit. Erna zegt “het was een cadeautje toen de mannen de witte bretels  

omarmden, dat hadden we echt niet verwacht”.  

 

Optreden Sherpa 14 juli 

Op een zonovergoten avond op een mooie plek     

in het groen traden we op bij Stichting Sherpa  

in Baarn. Het was hartverwarmend te zien hoe 

enthousiast het publiek was en volop genoot. 

Veel applaus en kreten van enthousiasme 

schalden door ons gezang. 

Degenen die dit mogelijk maakten veel dank. 

Henk en Jos voor het regelen van de installatie. 

Joop en Henk voor het geluid. Jeanette voor de 

voorbereidingen, het organiseren en regelen.  
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September 

 

 

‘t KOOR! in het nieuwe seizoen 

Voor het komende seizoen staan al enkele optredens in de planning. Zo geven we op 24 

september acte de presence bij het Vestival Vocaal. Een dag vol koorzang in het mooie 

Naarden Vesting. Zaterdag 17 december hebben we een kerstconcert gepland in de 

Antonius van Paduakerk in Kortenhoef. We kijken ernaar uit daar velen te ontmoeten en 

wellicht ook nieuwe vrienden en sponsoren te verwelkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot   

                                     We zien ernaar uit iedereen na de vakantie in 

                                                   goede gezondheid, uitgerust en met veel 

                                                   enthousiasme weer te treffen bij de repetities 

                                                   of bij een optreden van ons koor. 
 

 

 

 

 

 

 

Wij starten weer met repeteren op donderdag  
in het Muziekcentrum van de Omroep te Hilversum. 

Voor meer informatie zie onze website www.’tkoor.nl.  

 

Voor de agenda (onder voorbehoud) 
 

 

 

                          Een volgende Legato komt uit in het vierde kwartaal van 2022. 

8 

24 september Vestival Vocaal 

17 december Kerstconcert 

Met opmerkingen [HH1]: Onze website www.tkoor.nl 

http://www.’tkoor.nl/
http://www.tkoor.nl/

