RVM Concert samen met het Enka Mannenkoor Ede 10 oktober 2009.
Het komt in de geschiedenis van het RVM niet vaak voor dat het koor samen
met een ander koor een concert geeft. Vaak lijkt het op een competitie in de
sfeer van “Wij zijn de beste”.Toch heeft het bestuur het aangedurfd om het
Enka Mannenkoor uit Ede uit te nodigen. Beide koren hebben een soort gelijke
achtergrond.
Het Enka mannenkoor stamt uit een fabrieksverleden even als het voormalige
Ritmeesterkoor. Dat het een juiste beslissing van het bestuur is geweest blijkt
uit de opkomst van het talrijke publiek.
Zo’n 300 bezoekers kwamen op 10 oktober 2009 op dit concert af en van enig
concurrentie gevoel onder de koren was geen sprake.
Het Enka Mannenkoor (zie
foto) kwam met een kleine
50 leden naar de Bethelkerk
en het RVM als van oud onder
leiding van Jimco Zijlstra,
was met een kleine 90 leden
van de partij.
Het eerste gedeelte van het
concert bestond uit het meer
religieus geïnspireerd
repertoire en het tweede
gedeelte uit het meer lichtere
genre.
Het Enka Mannenkoor onder
leiding van dirigent Maarten
Jan Dongelmans begon met het ’Ambrosianischer Lobgesang’ en, had veel
succes met het traditionele stuk ‘Siyahamba’.
Tijdens het wisselen van plaats van beide koren speelde Jan Lenselink, die ook
beide koren op zijn eigen wijze begeleidde, weer schitterende improvisaties.
Terecht kreeg hij verschillende open doekjes.
Het RVM wist de zaal te beroeren met onder meer ‘I have a dream’ en natuurlijk
met ‘Jacobs Ladder’, dat zeer ingetogen en geïnspireerd werd gezongen.
Uit het lichtere genre hadden de mannen uit Ede succes met ‘De Twaalf
Rovers’ en de solist Jan Janssen, geen onbekende in ’t Veen, zong prachtig en
met volle overtuiging.
De gezamenlijke finale bestond uit ‘Some enchanted evening’, met als MaartenJan Dongelmans ‘op de bok’ en het bekende ‘Malo moja’ waar Jimco Zijlstra de
koren dirigeerde.
Aan het slotapplaus was te merken dat de bezoekers zich uitstekend hadden
vermaakt en slotliederen uit de kelen van zo’n 140 zangers is natuurlijk wel
indrukwekkend.Zo’n gezamenlijk optreden smaakt naar meer!
Joop Kreeft ( Ritmeester Veenzangers Mannenkoor)

