Korenfestival staat garant voor leuke middag
Esther Raatgers

pers nu al voor de zeventiende keer
vetzotgt" Een middag vol toegan-

§int filtaartensbrug w Het is ieder
jaa;t weer eeË happening en een

kelijke Nederlandstalige muziek.
Dic jaar vullen het Langedijker
Koor en Koor Notebook uit Heiloo
het middagprogramma, naast De

komen en gaas van veel belangstellenden: het Ï<orenfestival dar
Smartlappenkoor De Klankentap-

Klankentappers zelf.

Met haar optreden zet tret Langedijker Koor een SuiCelijke toon.
Alle vooroordelen svrr het zingen
vaÍ! smartlappem ku:rteen onmid-

Zang
Korenfestival op zondag 3r
maart in dorpshuis De
Uutkijk in Sint Maartensbrug met Srnartlappenkoor De KlankentaBpers
o.i.v. l-tans Lakernan, Het
La nged ijker Koor o.l"v.
Ciancarlo Romita en Koor
Notebook o.l.v. Maïke
Kramen Heijne.

ctetlijk overbaCIrd" Natuuriijk is
alles Nederlands{alig en }ret inhaakgehalte redelijï< hoog, maar
het k**r is versfaarxbaat bedient
zicïr van eeÍ? praehtige meersËeÍtt*
migheid, is exaet in haar afsluitingeÍl en ziet eruie orn C*q:r een ringetje te halen. ftgmdar het koor
grost is, zijn de eh*re*grafiscJre
magelijkheden gering, maeí zelfs
daar'rveet ze Ísee ge dealen" Ef
wordt itt de ÍïxaàË bew*g*ffi eir

geiijk gestopË

er.: geëi;:d"àgd.

En

daar waar de vr*iijkheid *raf

ríïCI€Ë

g*ber;ri itree #*p..
jvíei nun h*ider"blauwe t-:i*i*ses zàj*
qtfl* !e§:,

de zangers van *e Klankenmppers
a}*lte herkenbaar. lvÍet live muziek
vaffi drmmmer Jan §cSrileler en ac*

eardeoníst tr)irk Langendijk zorgt
l:eg k**r v*cr verrassesed" bekend
en nrod*rn repertoire. Vocr de
pauze rnist het ko*r ectrter de
aaËcblindige feestelijkheld" Na de
pauz* w*rde dat goed geex.aakË" tsie

zullen n**ic w'etefi *f hcg aan d*
smiley trlgt die dirigen{ HaEas Lake:
Íilaffi beesoe*Ëigcnd ffiaer het :<*ar

*psteekt cf aan dc w*ergal*xe
pr*§*§:taËie vaË? !§iÏIena de Schig
#*Ë, rna&r her rÉa3< gaeE eraf, wat
;a&ffi§§*.4Ë,,

i{e;teb**k uir §{eiloc eret twimt

zangers wisselt Engels- en Nedt

landstalig repertoàre af. ï)e eneï

straalt er vasaf. Maar bij sommj
arfangemex?Ëen g*at de overmo
mec de partijeru aan de haal en I
d,e

zuiverheid te weftsen $ver.

ï)e bar zai ieder jaar geCurende
festiqral lgidralcfutiger en niet to
stààte

tc man*n zíjn. fulet hefi

za:

niveau ga "ïe Korenstrag no*it wi
r3*ï?, ma.ar wat \ry'as Ïaet eeffi leuk
midd"*9.

