Mingd

Grou

Koar

klassiek

jubileerde
Componist Mendelssohn

centraal

Plaats Sint Pieterkerk Grouw
Gebeurtenis Israºl (uit’Elias ook van Mendelssohn
JubileumconcertenMined Koar Grou Dlrlfent en de fraaie stem van de sopraan in alle
Adamse-Deelstra
Jan Veninga Medewerking A
registers sprak aan
De inzet van de
stra sopraan
H Hoekema hobo en K Taekema
(Psalm
Mich
Gott
mannen
in Richte
orgel
43 was welluidend

GROUW
De jubileumconcerten ter
_elegenheid van het 75-jarig bestaan
van net Mingd Koar Grou die zondagmiddag
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Het koor begon met Exultate
van F Viedana dat zuiver en muzikaal
werd gezongen en in Cantate Domino
van H
Kassier beluisterde ik prima
technische zang Sopraan hobo en orgel
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noten van de uit vijf delen bestaande
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van
componist was tenslotte vertegenwoordigd
voor Koor sopraan
digd door zijn Hymne
praan en orgel Dit was het hoogtepunt
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werd weergegeven dat men er stil van
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kale interpretatie van Piece V
Franck en Cantilene Pastorale van A
Guilmart Vooral de fraaie toonvorming
van de hobo viel mij op

Het Mingd Koar is in het hart van
Friesland geboren en daarom mocht een
Fries lied natuurlijk niet op dit jubileumconcert
leumconcert ontbreken Men had hiervoor
H
in een zetting van Joh
voor Jnbea
Schein gekozen Met koor sopraan hobo
en orgel werd het een waardig besluit
van deze muzikale middag

TEADE WOUDA

Het Mingd Koar Grou en zijn dirigent Jan Veningain actietijdens het jubileumconcert
in de Sint Pieterkerk
van gistermiddag
De Vrijheid een feestelijkereceptie gehouden
Zaterdagmiddaghad het koor in het ooerderijrestaurant

