
Cantando in Coro voor herhaling vatbaar
SCHOORL / LANGEDIJK- Onderde
titel: Cantando in Coro brachten drie
koren uit onze regio: Het Langedii-
ker Koor, Adem-Noot uit Oudorp en
het Schoorls gemengd mannenkoor
een uniek gezamenliikconcert. In een

nagenoeg uiwerkochte Blinkerd zan-
gen de drie koren zondagde sterren
van de hemel onder leiding van hun
dirigent Giancarlo Romita.

Giancarlo begeleidt deze drie koren
wekelijks al iarenlang om hun hobby
'zlrlge:rL met elkaar' te kunnen oefe-

nen en \Maar nodig te presenteren. De

klasse van de dirigent straalt uit in de

zarLgen liederen die werden gebracht.

Om goed op elkaar ingespeeld te ztin
was er onder leiding van giancarlo de

laatste weken flink geoefend. Met de

voltallige koren werd daags voor het
concert een generale repetitie gehou-

den in de Blinkerd, zodat men pri-
ma voorbereid was op het concert.

ztl}koorleden
Rond zoo koorled en zorrgen samen
de mooiste liedjes uit hun repertci-
re, zoals: 'Zornaar een d^g in Arn-
sterdam, 'somewhere between', het
altiid mooie 'Rood ztjn de rozen' en

een impressie uit Anatevka "dagefl ,

nachten',en nog vele andere prachti-
ge liederen.

Arnsterdam huilt
De kootzangwerd onderbroken door
het optreden van enkele solisten: Leo

Koorstr a zonghet heel oude Amster-
damse lied'De dievenwagen', dirigent
Giancarlo zone het mooie ltaliaanse
lied Amore, Amore', Ania Leek zong
ingetogen het mooie en zeer gevoe-

lige lied Amsterdam huilt' en Gian-

carlo zongmet Henk van de Park het
duet' Perdere l'arnore', aangevuld door

Henk met de vertaling A1s je a11es

weet'.

Licht en geluid werden op uitsteken-
de wijze verzorgd door de heren Henk
de Haan en Theo de |ong
Zawel" toeschouwers als koorleden
hebben een unieke en prachtige mid-
drg beleeft in cie Blinkerd. Het zal niet
e1k jaar gebeuren, maar om de paar
juar zeker voor herhaiing vatbaar!

ffi Het was genieten zondag tijdens Cantando in Coro. (Foro: RoB DUIN)


