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Opgericht-13 oktober 1954.

     Dirigent: Luuk de Vries uit Harlingen

Jubileumkonsert Jubilate Ingelum

 

Op 29 novimber fierde sjongkoar Jubilate har 55-jierrich bestean mei in konsert yn it tsjerkje fan Ingelum. It tema wie film en musical. 
It earste nûmer wie eefkes wennen en gie wat oars as dat Beethoven lang lyn yn ‘e holle hie, mar fierder wie it in hiele moaie middei.

Dirigint Luuk de Vries loadste ús mei syn rêst en kalmte troch de lieten, dy’t soms net sa maklik wiene. Hy stjoerde ús mei de hannen: 
stean, sitte, sjonge! De man fan ien fan ús sopranen seach dêr mei bewûndering nei en fersuchte yn ‘e seal tsjin syn buorman: “Dat hew 
ik thús oek wel eens probeerd, maar het lukt my nìèt!”

Wiis wiene we mei de meiwurking fan Tetsje van der Kooi, guon lieten songen we mei-elkoar, sy fansels de solo! Ek de begelieding 
fan Henk Lycklema op de piano wie treflik, sa no en dan stipe troch de dwersfluit fan syn frou Jinke. 
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Gemengd koor

 It liet ‘Thús’ belibbe op dit barren syn premiêre, oan de skriuwster Auck Peanstra, har broer Oane dy’t de muzyk skreaun hie en Luuk, 
dy’t de koarbewurking makke hie, waard it nûmer ynliste oanbean. Histoarysk. Tjibbe Atema begeliede it nûmer dêrnei op de 
akkordeon, en spile allinne ek noch in pear nûmers.

En wat stiene de koarleden der fleurich by mei harren rôze sjaaltsjes. Rôze wiene ek de blommen dy’t nei ôfrin oanbean waarden, kreas 
fersoarge troch Jetty van der Plaats, sels it kadopapier en de kleedsjes yn de kollektekuorkes wiene oanpast.

De lieding fan dizze middei lei yn de fertroude hannen fan Cobie, dy’t ek nûmers fan in koarte ynlieding foarseach. In foarsitster om 
grutsk op te wezen.

Nei it konsert, dat drok besocht waard, de tsjerke siet fol, namen de leden ôfskie fan Henk Steenbergen. It feest waard besletten mei in 
hearlik buffet yn Skerne Wibe.

 

                                                                                                                      It bestjoer

 

Het jubileum concert

Het repertoire van Jubilate bestaat voornamelijk uit klassiek tot licht. En voor dit concert was gekozen voor het thema 
Musical. Wat een beetje het midden houdt van deze twee.

Meewerkenden aan dit concert waren o.a.; de sopraan Tetsje van der Kooi, Henk Lyklema op piano en zijn vrouw Jinke 
Lyklema op dwarsfluit en onze eigen dorpstroubadour; Tjibbe Atema op accordeon.
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Het publiek in afwachting van wat er komen gaat…….
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Ook het koor heeft van te voren nog wel even de tijd om te kletsen en wacht vol spanning af wie er allemaal komen .  
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In een sfeervolle kerk wordt door de presentatrice en bestuurslid van Jubilate, op een leuke en innemende wijze het een en 
ander uit de doeken gedaan over de voorbereiding van het koor.

Maar ook betreffende de muziek wordt het geheel op de juiste wijze gepresenteerd. 
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Tjibbe Atema luistert aandachtig naar de ladyspeaker.
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 Zo ook de koorleden.  

file:///C|/Documents%20and%20Settings/JW/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Verenigingen/Jubilate/gemengdkoor.htm (7 of 51)10-1-2010 17:36:37



Gemengd koor

 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/JW/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Verenigingen/Jubilate/gemengdkoor.htm (8 of 51)10-1-2010 17:36:37



Gemengd koor

Het thema deze middag was Musical. Maar daarnaast speelde ook roze een grote rol. De nieuwe (gesponsorde) sjaaltjes waren 
roze en fleurde de dames van het koor helemaal op. Ook de bloemen waren geheel in stijl.
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Het publiek geniet volop. 
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De dirigent Luuk de Vries weet het koor te inspireren en maakt er prachtige muziek van.
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Henk Lyklema begeleidt de meeste stukken van het koor op piano. 
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Het publiek was in groten getale gekomen en geniet van de prachtig gezongen musicals. 
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In opperste concentratie.
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Vol enthousiasme wordt er door het koor gezongen.
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En hier ziet u Tjibbe Atema in actie. Hij speelt hier de begeleiding van “Thús”. Het lied dat door Auck Peanstra is geschreven 
en door haar broer Oane op muziek is gezet.
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En door het oudste lid van het koor wordt dit prachtige lied intens meegezongen.
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Ook oud Engelumer Rein van der Kooi is nog steeds lid van Jubilate en let u vooral ook op de roze pochet die de heren van het 
koor dragen.
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Tjibbe speelde ook een muzikaal intermezzo op het accordeon en kreeg het publiek helemaal mee. Iedereen zat heerlijk mee te 
zingen.
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Ook sopraan Tetsje van der Kooi raakte het publiek met o.a. liederen uit Jesus Christ Superstar en You Raise me up.
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Ook Tetsje werd begeleidt door Henk Lyklema.
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Uit de musical “Les Miserables” zong het koor Do You Hear. Hierbij werden ze begeleidt door Henk Lyklema op de piano en 
zijn vrouw Jinke Lyklema op de dwarsfluit. 
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En Auck Peanstra werd bedankt voor het schrijven van het mooie lied “Thús”. In het prachtige roze pakje zat Auck haar eigen 
stuk muziek, ingelijst voor aan de muur.
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En aan al het goede komt een eind. Zo ook deze middag. En werd het tijd om een ieder te bedanken.

file:///C|/Documents%20and%20Settings/JW/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Verenigingen/Jubilate/gemengdkoor.htm (45 of 51)10-1-2010 17:36:37



Gemengd koor

Alle medewerkers werden bedankt met een prachtig boeket bloemen en lovende woorden en een staande ovatie van het publiek.
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Ook Auck Peanstra kreeg natuurlijk bloemen voor haar lied.
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 En vooral veel dank aan de dirigent Luuk de Vries, die veel geduld heeft met het koor en pianist Henk Lyklema.

Op naar het volgende jubileum. En veel succes en plezier voor de toekomst en onze felicitaties met jullie 55 jarig bestaan. 

Met dank aan gastfotograaf Wil Grond.

 

Over ons...
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Gemengd koor Jubilate is een koor waarvan niet bekend is wanneer het precies is ontstaan.

De eerste officiële stukken dateren van 1954. Volgens oud Engelumers zijn er ook nog programma's gevonden uit 
1913. Tussen 1913 en 1954 heeft het koor bij tussenpozen bestaan. 

In eerste instantie was het een Ned. Herv. Kerkkoor. In de jaren zeventig en tachtig groeide het  koor met zoveel 
leden, die niet kerkelijk waren, en ook doordat er zo nu en dan in een  bijzondere kerkdienst werd gezongen is de 
naam gewijzigd in Kerkkoor Engelum. In 1989 vond met deze naam ook niet meer passen en is door de leden de 
naam Jubilate gekozen.

Het koor werd vanaf 1955 geleid door Mevr.Hinke Visser-Oostra, die dit tot 2001 heeft volgehouden. Met name is 
door dit grote enthousiasme waarmee ze 40 jaar voor dit koor heeft gestaan en de presentatie tijdens opvoeringen en 
concoursen Jubilate rondom bekend.

Vanaf april 2001 tot november 2006 heeft dirigent Piet Vessies het stokje van Hinke overgenomen en in november 
doorgegeven aan Luuk de Vries uit Harlingen.

Een verscheidenheid aan muziek is door haar handen en onze kelen gegaan. Dit blijkt ook wel uit het aantal van 32 
leden, die niet alleen uit Engelum, maar ook uit Beetgum, Beetgumermolen, Berlikum, St. Annaparochie, Deinum en 
Weidum komen.

Jubilate presenteert zich op concoursen, koffieconcerten, bejaardenhuizen en speciale kerkdiensten etc. Het 
repertoire is daarom ook veelzijdig zowel klassiek als populair.
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Repetitie op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur, Skerne Wibe.

Contactpersoon: Bettie Schaafstal  Tel: 058-2531716

contributie is slechts € 12,00 per maand

 

<<Terug 

 

 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/JW/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Verenigingen/Jubilate/gemengdkoor.htm (51 of 51)10-1-2010 17:36:37

file:///C|/Documents%20and%20Settings/JW/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/Engelum/index.htm

	Local Disk
	Gemengd koor


