Norger Courant

Klassiek ontmoet pop
bij Hingstman in Zeijen
Na een laatste gezamenlijke repetitie zijn popkoor KLAZ en het Orpheus Symfonie Orkest er klaar
voor . Zaterdag 19 januari vindt het concert ‘Klassiek ontmoet Pop’ plaats om 20.00 uur in zalencentrum Hingstman te Zeijen.
Deze unieke samenwerking tussen symfonieorkest Orpheus en popkoor KLAZ, resulteert in een concert
waarbij pop en klassiek gecombineerd worden. Naast nummers uit het eigen repertoire van zowel koor
als orkest, worden de bezoekers getrakteerd op gezamenlijke nummers.
Voor beide groepen een unieke samenwerking die u niet wilt missen!
We nodigen u van harte uit om op zaterdag 19 januari hierbij aanwezig te zijn. Intussen loopt voorverkoop van de kaarten al voorspoedig! Kaarten zijn te reserveren!
Voorverkoop 5 euro middels aanmelden bij: klassiekontmoetpop2019@gmail.com
Kaarten vanaf 19.30 uur aan de
zaal: 6 euro pp.

Orpheus Symfonie Orkest
Het Orpheus Symfonie Orkest is een
klein symfonieorkest met als thuisbasis Roden, Noord-Drenthe. Het
staat onder de enthousiaste leiding
van Jan ten Bos. Het orkest telt zo'n
25 leden die met veel plezier hun
tonen en klankkleur bijdragen aan
de te spelen muziek. Het motto is
dan ook 'samen met veel plezier
muziek maken'.

KLAZ is in 2010 opgericht en bestaat inmiddels uit negenentwintig enthousiaste vrouwen die
meerstemmige popnummers zingen. Een compleet koor waarbij
alle partijen goed vertegenwoordigd worden.

Pophits, soul, gospelsongs en
rock ‘n roll
Het repertoire bestaat uit: hedendaagse pophits, maar ook
oude soulnummers, Rock'n roll
en gospelsongs. Open het videofragment om een indruk van ons
koor te krijgen. Deze opname is
gemaakt tijdens ons optreden bij
de kerstmarkt in Vries.
Zaterdag 19 januari zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18,
Zeijen.
Aanvang concert 20.00 uur.
Zaal open vanaf 19.30 uur

deur Harm Soegies oet Peeist

Sjoelen
't Is dinsdagmörgen. 'k Wor wakker. Niet lekker wakker. 'k Heb
slecht slaopen. Onrustig.
Ik gao op mien rug liggen. Ik heur, dat 't regent. En dat 't waait. 't Is
ok nog donker. Wat za'k dooun? Der aof, of nog even blieven liggen?
Ik prakkezeer niet lang. Ik kruup der nog weer onder. Misschien kan
'k nog een rukkie slaopen.
Ik doou mien bèest. 't Lukt neeit, om de slaop weer te vatten. Van
mien linker zied, op mien rug. Van mien rug, op mien rechter zied.
En dan weer terug. Links van mij heur 'k gefoeter. Roelie:
“Lig toch is rustig man! 'k Hol ja gien deken over!”
Ik besluut, heur heur rust te gunnen. Ik stap der aof. 'k Gao dooun,
wa 'k ale mörgens doou: pillen slikken, een plak stoet kauwen en
vortspeuilen met een kop thee.
Dan, 't begunt al wat te schemeren, de schaopen in 't laand brengen
en 't tuteloekie open dooun. 'k Heb koppien en pieker der over,
hoou dat noou toch komp. Opeeins weeit ik 't.

Nao kovvietied op de ﬁets naor ‘De Mug’. Koppies en schöttelies
klaor zetten en... wat veul belangrieker is, de verwarming moet
weer omhoog. Bij de meeinste leden is de blooudsomloop ja al niet
zo geweldig meer.

Popkoor KLAZ

Veelzijdig en gevarieerd
Dirigent Wim de Bos brengt
naast veel ervaring ook veel muzikaliteit met zich mee. KLAZ
heeft dan ook een veelzijdig en
gevarieerd repertoire dat met
veel plezier en enthousiasme ten
gehore wordt gebracht tijdens de
optredens.

Met de klink in de haand

't Is dinsdag. Ik moet vanmiddag naor 't sjoelen. In ‘De Mug’ in Peeist. Daor bennen de leden van de sjoelclub ‘Peeist’ om de virtien daogen aan 't sjoelen.
Moe 'k daor dan zo over piekern, da 'k der koppien van krieg? Jao
dat is 't . Neeit, omda'k haost kampioen kan worden van ‘De Gliedende Brik’. Nee, dat is 't neeit. Het niveau is ja hoog. Ik moet vanmiddag weer mien oeterste bèest dooun, om nao tien ronden niet
as lèeste te eindigen. Dat vrag om nog al wat concentraotie en oetholdingsvermogen. Dat heb ik nog wel. Maor 't ontbrek mij aan aanleg en richtingsgeveuil. 'k Heb altied een verkeerd geluud bij 't
sjoelen. 't Ketst te veul. Dan wor 'k wild in de kop en gao 'k harder
gooien. Het resultaot!? Ale brikken vaast veur 't bred en weer gien
honderd. Daor maok ik mij drok om!

De leden komen uit de wijde omtrek van Roden. De repetities zijn
wekelijks op donderdagavond van
20.00 uur tot 22.00 uur in activiteitencentrum 'De Dobbe', Koerskamp 2 te Roden.
Mèt koffiepauze, want de leden
vinden het belangrijk om naast
het samen muziek maken, ook
samen gezellig bij te praten.

Puntjes op de i
Een lekker avondje zingen staat
vanaf het begin hoog in het vaandel en dit is inmiddels uitgegroeid tot een koor dat naast het
lekker zingen ook zeker gaat
voor de puntjes op de i.
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MUZIEKCAFÉ VEENHUIZEN OPEN PODIUM
Muziekcafé Veenhuizen, een open podium waar amateur muzikanten, vocalisten en muziekgroepen hun podiumkunsten kunnen laten
zien, georganiseerd door Mainstage music. Elke editie is er een begeleidingsband aanwezig. Data: zaterdag 26 januari, 23 februari, 30
maart, 27 april, 25 mei, 29 juni. Tijd 20.00 uur. Entree gratis. Locatie
Muziekcafé, Hoofdweg 116 Veenhuizen (ingang zijkant) Meer informatie en opgave? Mail naar anouk@ejmp.nl of info@ejmp.nl
Uiteraard is opgave ook mogelijk op de avond zelf.

Jeugdvoorstelling in
bibliotheek Roden
Tijdens de Nationale Voorleesdagen organiseert Bibliotheek Roden
op 26 januari 2019 de voorstelling Hé, waar ben ik? Een grappige en
spannende voorstelling voor peuters en kleuters in de leeftijd van 2
tot 6 jaar.
De voorstelling is geïnspireerd op het prentenboek van het jaar 2019
Een huis voor Harry van Leo Timmers en wordt opgevoerd door
Theater Smoespot. Kijk mee met kater Harry hoe hij de weg naar
huis uit het oog verliest en zo nieuwe wegen en paden ontdekt. Hij
ontmoet nieuwe vrienden en ziet nieuwe werelden. Met kater Harry
als pop en werelden vol objecten, wordt deze voorstelling een groot
avontuur voor de allerkleinsten tot de allergrootsten. We willen immers allemaal weleens nieuwe werelden betreden.
De voorstelling begint om 10.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur) en duurt
ongeveer 30 minuten. Entreekaarten zijn alleen te koop in de voorverkoop in Bibliotheek Roden, prijs is €3,- voor kinderen en €3,50
voor volwassenen.

Opgeruimd is netjes in Wereldwinkel Norg
Kerstspullen zijn weer opgeborgen en nieuwe artikelen in het spotlicht gezet. Zoals metalen dieren, eekhoorns, egels en vogels van kunstenaars uit Zimbabwe. Of de nieuwe serie manden uit Bangladesh van
natuurlijke vezels en gerecyclede materiaal. De manden worden deze maand in Wereldwinkel Norg
aangeboden met een korting van 20%.

Daornao naor hoes. Roelie hef 't eten al klaor. Gelukkig. Even de oel
oprumen en dan op naor 't striedteneeil in ‘De Mug’. Muggen bennen ja altied striedbaor. Wij moeten 't wezen!
De leden druppeln binnen. Een echtpaor komp oet Zeijen, goenend
oet Nörg en een paor oet Peeist.
Ze hebben 't kleeidkaomerie niet neudig. De jas oet, de mouwen
omhoog en dan geeit 't lös. Nog niet met 't sjoelen. Nee, met 't praoten. Der moet bijpraot worden. He'j 't al heurd?! Die lig in 't zeeikenhoes, die geeit trouwen en een aander scheiden. Daor is de
kapschuur aofbroken, een aander was een peerd kwiet en eein oet
Zeijen har een hoes kaocht in Nörg. Veur een dik bedrag. Maor dat
gef niks, want die hef ja genog!
Veurzitter Evert schreeuwt. Hij moet boven 't geluud oetkommen.
Hij wil begunnen. Hij geeit met een zakkie rond. Der moeten nummeries trokken worden. Jao, 't geeit der sportief, toou.
De posities worden innomen. De stried begunt, ‘De Mug’ trilt van 't
geluud van de brikken, van de aanmoedigingen en van de praoterij.
De vonken spatten der aof.
As ik niet aan de beurt ben, loer ik wat om mij hèen. Ze bennen aan
't sjoelen, maor allemaol verschillend. Snel of langzaom, haard of zachies, of strak of sierlijk. As der een pries was veur wie 't mooiste
gooit, dan wus ik 't wel. Dat vroouwgie oet Zeijen. 'k Heb al is prebeerd om heur nao te dooun, maor 't lukt mij neeit.
Haalverwege is der kovvie, nao aoﬂoop een borrelie. Dan de oetslag. Weer minder dan Roelie en weer de lèeste. Maor ik weeit, as ik
niet met dee, was een aander de lèeste.
En wie won!? Inderdaod, 't zo sierlijk gooiende vroouwgie oet
Zeijen. Dizze maol har ze tweei keer over de 140 punten. Ik moet
toch maor is bij heur in de leer!
Maor... wa 'k je noou toch nog zeggen wil, bij oons thoes wör der
vroouger ok sjoeld. Op de zaoterdagaovend en de zundagaovend.
Ze deden allemaol met. Mien opa, mien pap en mam, mien breur en
ik. Altied vief beurten en dan de punten optellen. Het gung om de
eer. Op de zundagaovend was der een verplichte rust. Dan waren
de voetbaloetslaogen op de radio.
Deur de week wör der ok sjoeld. Deur mien overbuurwichie en mij.
Onder melkerstied. Op de grond bij oons in de keuken. Op de kokosmatten.
As Dinie naor hoes mus, braocht ik heur vort. 't Was ja donker. Tot
op 't brinkie. Dat was haalverwege. Zij gung deur, ik gung weerom.
Wij reuipen dan:
“Koekoek!”
tot dat wij thoes waren.
Jao, wij hadden nog gien mobieltie.

