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Jan Veninga is ongeveer
jaar dirigent van het

Mingd Koar Grou en op het concert
cert dat gistermiddag tn de hervormde
vormde kerk te Grouw werd gegeven
geven prijkten klassieke composities
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De zuiverheid van het strijkorkest
kest is voor
verbetering vatbaar
bij de inzet van ’O
sing unto the
Lord
van Henry Purcell Er zit
kwaliteit in het koor de klank
was massaal en met de uitstekende
de solisten en het goed begeleidende
dende orkest werd dit een hoogstaande
staande interpretatie
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teurs Er was hard op ge
HØt resultaat mocht er
koor solisten en strijker
ven deze prachtige mur

Mozart indrukwekkend
rigent Veninga had de
goed in de handen men
uitstekend op zijn inten
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