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PRACHTIG KERSTCONCERT IN KERK WAALSEN
Op zondag 22 december is er in de parochiekerk van Waalsen, Moorveld, een
bijzonder mooi kerstconcert uitgevoerd.
Deze kerk kent in de muzikale voorbereiding op kerstmis een traditie van
zanguitvoeringen.
Het Gäöls Mannenkoor fungeert als organisator.
De andere deelnemers: Kerkelijk Zangkoor St. Franciscus van onze parochie en het
Kamerkoor Chant-Eur zijn uitgenodigd hun kerstklanken te laten horen.
De koren verzorgen achtereenvolgens hun eigen repertoire of treden gezamenlijk op
in een groepszang, verbluffend massaal alsof bij een eerstvolgend optreden een van
de grote opera's van Verdi op het programma komt te staan.
Het Gäöls Mannenkoor is ons bekend van de vele uitvoeringen in de loop van het jaar,
plaatselijk en in de omgeving van Geulle.
Het koor heeft nu een aantal sfeervolle kerstliederen ingestudeerd.
Het kamerkoor Chant-Eur brengt Christmas Carols van Engelse componisten uit de
19de eeuw ten gehore.
Het Franciscuskoor dat dit kerstconcert als een thuiswedstrijd kan beschouwen, voert
vanuit haar kerstprogramma een aantal mooie liederen uit.
Verrassend maar ook imponerend is dat dit koor vanuit haar gelederen de
mezzosopraan Zayra Ruiz naar voren kan schuiven.
Zij is Mexicaanse van geboorte en woont met haar man vanwege zijn werk sedert
enkele maanden in Geulle Boven.
De door haar gezongen Ave Maria wordt met ovationeel applaus begroet.
In de opzet van het programma is ook ruimte ingebouwd voor de vanuit de
kerkorganisatie zozeer gewenste volkszang.
De aanwezige zangkoren vormen één geheel om deze bekende liederen met
medewerking van de bezoekers in de kerk uit te voeren.
En ook dat gebeurt massaal.
De te zingen programma-onderdelen worden telkens door een lid van het optredend
koor toegelicht.
De muzikale leiding is voor wat betreft kerkkoor St. Franciscus in handen van Paul
Lemmens die ook het grote kerkorgel bespeelt bij de samenzang.
Paul Mestrom heeft als dirigent van het Gäöls Mannenkoor de algehele leiding met
Leandrou Yiannis aan de piano; hij leidt ook Kamerkoor Chant-Eur.
Met de vooraankondiging in de plaatselijke media zijn de gemelde koren erin geslaagd
de kerk van Moorveld bijna helemaal te vullen.
Dat moet het kerkbestuur van Waalsen tot steun zijn bij de oproep op een groot
spandoek bij de kerk: 'Welkom in de kerk!'
Aan de ruim 65 leden van de optredende koren zal het niet liggen. In een afsluitend
dankwoord door de woordvoerder namens het Gäöls Mannenkoor wordt al
vooruitgeblikt op een volgend kerstconcert in 2020.
Met enige mond-op-mond-reclame krijgen we dan weer een volle kerk met her en der
wat staanplaatsen voor ….. telaatkomers.
Paul Notten

