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‘ Alle lezers zullen wel gedacht hebben:
Waar blijft de nieuwe nieuwsbrief?’ Tja, door
een heel erg drukke periode was er onvoldoende tijd om een volgende editie samen te
stellen. Het koor heeft zeker niet stilgezeten in de tussentijd!
Het commissieconcert op 1 mei en de uitvoering van de opera ‘Lucia di
Lammermoor’ op 3 Juli, waren toch wel de muzikale hoogtepunten van de afgelopen tijd. Beide concerten
vonden plaats in het vernieuwde museum. Een unieke locatie, zo is gebleken. Voor Lambertus een goede
reden om een uniek concert te organiseren in de ruimte van het museum ‘Columbus’. Een nog niet eerder
vertoonde uitvoering vanuit grote diepte waarbij het publiek van grote hoogte kijkt op het ‘podium’. Weer
een prachtige gelegenheid om de kwaliteit van dit prachtige koor op een bijzondere locatie aan het
Kerkraadse publiek te presenteren. Op zondag 30 Oktober zal dit concert plaatsvinden. Ik hoop velen te
mogen begroeten!
Wim de Groot (Augustus 2016)

Nieuwe Koorfoto

De laatste koorfoto dateert weer van een hele
tijd terug. Vandaar dat het tijd werd op de foto
weer eens te ‘updaten’. Om een foto te maken
waarbij alle zangers te bewonderen zijn is altijd
weer een ‘huzarenstukje’. Toch is het ons
gelukt om de zangers te verenigen op de foto.
Fotograaf Jo Pöttgens wist het koor met een
eigentijdse uitstraling weer te geven. Ook het
bestuur met beschermheer dhr. Jos Som
mocht voor deze gelegenheid gezamenlijk op
de foto.

Commissieconcert 1 mei 2016
Op zondag 1 mei 2016 vond het
traditionele Commissieconcert plaats. Dit
concert is bedoeld als een bijzonder
‘dankjewel’ voor alle sponsoren van KKM
St. Lambertus. Deze sponsoren vormen
samen de Commissie van Bijstand van het
koor. Vele sponsoren maakten gebruik van
de uitnodiging en genoten zichtbaar van
deze middag. Het was een ‘walking
concert’ waarbij gezongen werd in de
ontvangsthal en de ruimtes van het
‘Industrion’ en ‘Columbus’. Ondertussen
genoten de gasten en koor van een hapje
en een drankje.

Jubilarissen Commissie

‘Lucia di Lammermoor’

Tijdens het Commissieconcert van 1 mei
mocht de voorzitter van de Commissie, dhr.
Piet Loven, een aantal jubilarissen in het
zonnetje zetten. Welgeteld 4
Commissieleden werden geëerd voor 25 jaar
lidmaatschap. 25 jaar hebben zij het koor
gesteund met hun donatie en waren zij
steeds als trouwe supporters aanwezig bij
menige uitvoering. Daarboven hebben zij
zelf heel veel werk verzet met acties om het
koor financieel te steunen. Geen wonder dat
zowel de Commissie als ook het koor deze
mensen wil koesteren voor hun trouw
lidmaatschap. Een groot DANKJEWEL is op
z’n plaats voor Clair Engels, Els en Jo de
Faber en Toon Nieuwenhuizen!

Op 3 Juli organiseerde het Kerkraads Symfonie Orkest (KSO) een matineeconcert in de
binnenplaats van het Museumplein. Het open air concert "klassiek verbindt“ werd uitgevoerd
met medewerking van de solisten Carla Maffioletti, Olga Kreimer, Pascal Pittie, Mathijs Mesdag
en Rudiger Nikodem Lasa alsmede met de koren KKM St. Lambertus en het Chevremonts
Mannenkoor CMK 1912. Het geheel stond onder leiding van Manon
Meijs en presentator was Fer Kousen. Vooral de concertante
uitvoering van de opera Lucia di Lammermoor van
Donizetti maakte veel indruk op het publiek. Een
nieuw podium is hiermee in Kerkrade geboren.
De buitenruimte van het nieuwe museum is
uitermate geschikt voor een sfeervol concert
als op 3 Juli. Gelukkig werkten de weergoden
mee waardoor het een onvergetelijk concert is
geworden. De indrukwekkende prestatie van de
sopraan Carla Maffioletti liet de koorleden niet
geheel onberoerd. Na het concert even op de
foto......... !

Weidefeest
Na het succes van vorig jaar organiseerde KKM
ook dit jaar een weidefeest op 16 Juli. Ook nu werd
het weer een ongelooflijk gezellig feest! Op de
schietweide aan de Voorterstraat amuseerden de
koorleden, hun partners en sympathisanten zich
voortreffelijk. De Crombacher Muzikanten zorgden

weer voor de nodige ‘stimmung’ met hun feestelijke klanken. De traditionele barbeque mocht
natuurlijk niet ontbreken. Toen de patroonheilige van deze middag ‘Bachus’ zijn zegen over het
feest had gegeven werden de kelen geschraapt en toonden vele zangers hun talent. We mogen
derhalve terugzien op een zeer geslaagd en gezellig weidefeest om de verdiende vakantie in te
luiden. Dat het weidefeest weer is uitgegroeid tot een traditionele jaarlijkse activiteit mag gesteld
worden. Met dank aan de organisators van deze activiteit! Ook dank aan allen die op deze
middag heel veel hand- en spandiensten hebben verricht!

Reisje naar Antwerpen
Één keer per jaar organiseert KKM een ludiek reisje.
Gewoon een keer gezellig en ongedwongen op stap met
elkaar en de partners. Dit jaar was op 12 juni het reisdoel
Antwerpen. Natuurlijk startte de dag met een bezoek aan
een bierbrouwer. Daar genoot iedereen van een aantal
heerlijke Belgische biertjes en een smakelijke lunch. De
mooiste plekjes van Antwerpen werden getoond door een
gids tijdens een tochtje met de bus door de stad. Daarna
bezochten de koorleden de binnenstad en genoten van
een heerlijk zonnetje op het terras. De dag werd
afgesloten met een gezellig etentje. Al met al een dag om
niet te vergeten!

Vooraankondiging Concert 30 Oktober 2016
Het koor bereidt zich momenteel voor op een
bijzonder concert. Bijzonder omdat KKM
weer eens een eigen concert organiseert en
bijzonder om de de locatie. Op zondag 30
Oktober (‘s middags) zal het koor vanuit de
diepte van het museum Columbus in
Kerkrade hun concert presenteren. Een zeer
bijzonder en uitdagend project. NOTEER DIT
CONCERT ALVAST IN UW AGENDA! Nadere
informatie zal snel volgen!

