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 Het gezamenlijke concert

De presentatie was deze avond in handen van Clara Rullmann.
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Het koor o.l.v. Feike van Tuinen, opende deze avond met verschillende liederen o.a. van  Anton Bruckner. Het
was een groot koor deze avond want “Halleluja” had voor het project “Missa Brevis” gastzangers gevraagd
om  balans tussen koor en korps te brengen.

Hierdoor is het koor uitgebreid met wel 20 gastzangers. Het koor sloot hun blokje af met twee Negro
Spirituals, gearrangeerd door hun eigen dirigent.

Na het blokje muziek van het koor was het de beurt aan de brassband.
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De brassband speelde o.l.v Paulus de Jong een licht programma met verschillende  solisten.

In The Wind beneath my wings speelde Gerben Brunia een prachtige rustige solo op trombone.
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Hierna was het de beurt aan hun dirigent om te soleren en wel op een heel vreemd instrument. Hij bracht met
het spelen om de mondharmonica het publiek in de geheimzinnige sferen van Once upon a time in the
west……

In MR Sandman soleerde het cornetkwartet bestaande uit Klaas Dijkstra, Tjitte  de Jong , Hinke de Groot en
Pieter Rondaan. Na het blokje van de brassband was het pauze en hierna kwam het hoogtepunt van de avond .
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De  gezamenlijke uitvoering  van het koor en de brassband “Missa Brevis”. Een prachtige mis geschreven door
Jacopb de Haan voor koor en blaasorkest  ter gelegenheid van het duizendste geboortejaar van paus Saint-
Léon.

In de geboorteplaats Ëguisheim (Frankrijk) was de premiere van deze mis op 23 juni 2002 o.l.v Jacob de Haan.
Het publiek zat aandachtig te luisteren en genoot zichtbaar.
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Ook voor de zangers en muzikanten was het een prachtige samenwerking en zeker voor herhaling vatbaar.

Denkt u wat jammer dit had ik graag mee willen maken dan kunt u het concert beluisteren voor Omrop
Fryslân. Het komt voor de radio op 17 en 24 juli Muzyk Maskelyn om 18.00 uur.

Veel luisterplezier!
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