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DE VOORZITTER
Beste Lambardisten,
Het jaar 2013 is denderend van start gegaan.
Kort voor Kerst werden wij verrast met de mededeling dat wij waren genomineerd voor de
Helmonder van het Jaar prijs. Samen met het
Edah museum en Het kasteel van Sinterklaas
behoorden wij tot de kanshebber. De nominatie
alleen is al een prijs op zich. Nadat wij eenieder
hadden opgeroepen om vooral op ons koor te
stemmen voor de publieksprijs was het verder afwachten geblazen. Op 2
januari trokken wij met zo’n 75 Lambardisten naar het kasteel. Waar de
trofee van Helmonder werd uitgereikt aan het Kasteel van Sinterklaas
(een mooie en terechte winnaar met een uitstraling tot ver buiten de Helmondse grenzen) slaagden wij erin om de publieksprijs in de wacht te
slepen. In de korte periode hadden zo’n 600 mensen op ons gestemd.
Lambardi liet nog enige tijd van zich horen in het Kasteel en trots zijn
wij met onze prijs op zak vertrokken.
Enige dagen later konden wij tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een
Lambardist van pure klasse huldigen. Tiny van der Zanden was weer in
ons midden en hij werd in de bloemen gezet voor zijn 60 jarig lidmaatschap. Al deze jaren zingt hij nog steeds met ons mee en hij liet weten
voorlopig ook zeker niet te zullen stoppen.
Het programma voor het nieuwe jaar krijgt zijn gestalte, waarbij wij op
2 februari een speciaal optreden hebben gehad tijdens het Grand Gala du
Kleiekets. Wij werden gevraagd de start van deze avond te verzorgen.
Aan het verzoek zijn wij graag tegemoetgekomen. Al met al weer eens
een ander optreden voor ons.
Tijdens de repetitie van 14 januari is medegedeeld dat wij op zoek gaan
naar een nieuwe dirigent. Ton Slegers, al 25 jaar aan ons verbonden,
heeft uitgebreid met ons zijn beweegredenen gedeeld. Een moeilijke
beslissing voor hem die wij allen toch al lang als een echte Lambardist
hebben leren kennen.
Daarom doen wij dit jaar extra ons best om goed voor de dag te komen.
Zoals gezegd op de nieuwjaarsbijeenkomst laten wij er een gezellig,
muzikaal hoogstaand en vooral een gezond 2013 van maken.
Wim van den Reek
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LOUTER KERSTMANNEN
Opnieuw had Lambardi de mogelijkheid bij te dragen aan het verhogen
van de kerststemming in het stadscentrum. Verzamel punt; de roltrappen in Veestraat. Een goede plek, je stond er tenminste droog. Zorgzaam
als koorleden zijn werd er snel geroepen “we moeten op de trap gaan
staan, kan het publiek ook droog onder de overkapping.” Daar werd
uiteindelijk geen gevolg aan gegeven. I’m dreaming of a White Chrismas had daardoor wel een extra dimensie. Soon ’t will be done had ook
een betekenis vollere tekst, zo direct na de afloop van de Maya kalender.
Een tweede korte serenade vond plaats in de buurt van het terras bij
‘Paul en Riet’. Onder de lichtkoepel in de Elzaspassage klonk onder
andere Es klinget zo herrlich en de kerstgroet We wisch you a Merry
Christmas. De stoet verplaatste zich opnieuw voor een derde sessie richting Bibliotheek. In de bieb moest eerst de koffie verdiend worden. Daar
kwamen Hoe leit dit kindeke en Stille Nacht iets beter tot hun recht. Uiteindelijk was er de koffie. ’t Bakje troost geregeld door medewerkers
van de Bibliotheek. Bij de koffie werden mededelingen gedaan en plannen gesmeed voor het ingelaste optreden tijdens de nieuwjaarsreceptie
op ’t Kasteel op 2 januari.
awe
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Uitvaart Frits Spierings
Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek.
Hans Christian Andersen
dichter en sprookjesschrijver 1805-1875
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KERSTCONCERT RIMBOBAND&LAMBARDI
In het programma boekje van het kerstconcert op 15 december stond, dat
een gezamenlijk benefietconcert van de Rimbo-Band en Lambardi voor
Poolse Kinderen in 1993 resulteerde in verdere samenwerking.
Het is alweer voor de elfde keer dat beide gezelschappen samen een concert verzorgen. Deze concerten zijn telkens weer, voor zowel de deelnemers als de bezoekers, een feest voor oog en oor.
In de Lambertus kerk waar voor de eerste keer dit unieke concert plaats
vond was zeer goed bezet. Voor onze nieuwe Burgemeester Mevrouw
Blanksma van de Heuvel de eerste kennismaking met deze twee Helmondse muziekgezelschappen. Bij binnenkomst kwam de sfeer en
warmte en de spontane begroeting van de leden van de Rimbo-Band je
tegemoet. Dat dit concert sfeervol en spontaan was zal iedere bezoeker
kunnen beamen. De opening van de Rimboband met de Canon in D van
Pachebell met de mooie viool begeleiding van Marieke Christiaans was
indrukwekkend, zo ook de inzet van de begeleiding om samen met de
leden en dirigent Jose van Bommel een mooi resultaat weer te geven.
Ook het samenspel van RimboBand, Lambardi en de sopraan Petra
Raimond is ontroerend. Tijdens het optreden van Lambardi zag je enkele
RimboBand leden staan te popelen om het dirigeren over te nemen en de
gezicht uitdrukkingen spraken boekdelen. Een muzikale middag die bij
een ieder veel indrukken en gevoelens hebben achter gelaten. De spontane reacties van de bezoekers werden in het enorme applaus bevestigd.
Een ontstane traditie die tot in lengte van jaren gehandhaafd moet blijven
want dit samen gaan van deze twee gezelschappen is fantastisch.
Henk Arts
De harpist van de Rimbo Band Jeroen Aarts schreef het volgende:
Het kerstconcert.
Het geluid van de Rimbo-Band en Lambardi, galmde over de heel de Sint Lambertuskerk midden in het hartje van Helmond.
Op een mooie muzikale zaterdagmiddag, de mooie kerst klanken brengen je in
goede kerststemming, dat had ik al geweten.
Dit kerstconcert in de Sint Lambertus kerk, die zal ik zeker nooit vergeten.
Het lijkt al dat het zelfs Kerstmis is.
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OUDEJAARSMIS 2012
Het is toch iedere keer weer bijzonder, het uitvoeren van de H. Mis tijdens de dienst in de St. Jozefkerk. Was het in november jl. nog de uitvoering van onze Jubileummis met een sopraansoliste én orkest, nu op
Oudejaarsavond weer het Credo in het Gregoriaans gezongen. Op de
een of andere mystieke wijze is iedere zanger op een goede manier gespannen om de Mis zo perfect mogelijk te brengen en de kerkgangers
waarderen dat door zo stil mogelijk te luisteren en – mede geholpen
door de geweldige accoustiek – te genieten van onze zang. Ook de
priester voelde haarscherp aan waar zijn toehoorders behoefte aan hadden en maakte er een fijne dienst van. Een welgemeend applaus klonk
tenslotte door de ruimte.
Na afloop werden handen geschud om elkaar een “zalig uiteinde” te
wensen en vooral een goed begin van het nieuwe jaar. Afgezien van de
mensen die er geen reden toe hadden, verliet een ieder met een voldaan
gevoel de kerk.
Jz
Gelezen in De Trompetter 16 jan. 2013
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NACHTGESANG IM WALDE S20
Het Duits kent veel woorden die zich niet altijd letterlijk in een zinsverband laten vertalen en zeker de woorden die zwemen naar dromerijen uit
de romantiek. Vergeef me de dichterlijke vrijheden.
Huub van de Rijt
Nachtgesang im Walde

Nachtgezang in het woud

Sei uns stets gegrüßt, o Nacht,
aber doppelt hier im Wald,
wo dein Aug' verstohlner lacht,
wo dein Fußtri leiser hallt!

Wees ons steeds gegroet, o nacht,
Maar wel dubbel hier in 't bos,
Waar je oog heimelijk lacht,
Waar je voetstap smoort in ‘t mos!

Auf der Zweige Laubpokale
gießest du dein Silber aus;
hängst den Mond mit seinem Strahle
uns als Lamp' ins Blä erhaus.

Op de takken, loo okalen,
Giet je je zilver uit
En de maan met al haar stralen
Hang je als lamp in 't bladerhuis.

Säuselnde Lü chen sind deine Reden,
spinnende Strahlen sind deine Fäden,
was nur dein Mund beschwich gend traf,
senket das Aug' und sinket in Schlaf!

Ruisende winden lijken te praten,
Lichtstralen zijn jouw draden,
Wat alleen jouw mond teder raakt,
Sluit het oog en val in slaap.

Und doch, es ist zum Schlafen zu schön,
drum auf, und weckt mit Hörnergetön,
mit hellerer Klänge Wellenschlag,
was früh betäubt im Schlummer lag!

En toch, het is te mooi om te slapen
Kom op, wordt wakker met hoorngeschal,
Met golvende heldere klanken.
Wat eerst versu in ingedut lag!

Es regt in den Lauben des Waldes sich schon,
die Vöglein, sie glauben, die Nacht sei en lohn,
die wandernden Rehe verlieren sich zag;
sie wähnen, es gehe schon bald an den Tag,
die Wipfel des Waldes erbrausen mit Macht,
vom Quell her erschallt es, als wär' er erwacht!

Het lijkt in het gebladerte van 't bos al reveil,
De vogels, zij menen: de nacht is voorbij,
De dwalende reeën lopen schuw uit het zicht;
Zij denken: het wordt al weer licht.
De boomtoppen ruisen weer met kracht
Vanuit de bron klinkt weer uit alle macht.

Und rufen wir im Sange:
"Die Nacht ist im Walde daheim!",
so ru auch Echo lange:
"Sie ist im Wald daheim!"

En roepen wij al zingende
'De nacht voelt zich thuis in 't bos!'
Dan roept ook de echo heel lang:
'Zij voelt zich thuis in 't bos!'

Drum sei uns doppelt hier im Wald gegrüßt,
o holde, holde Nacht,
wo Alles, was dich schön uns malt,
9 uns noch weit schöner lach

Daarom worden wij in ‘t bos dubbel begroet
O lieve, lieve nacht,
Waar alles wat je ons schildert op’ n doek
Ons nog mooier toelacht

HELMONDER VAN HET JAAR 2012
Helmonder van het jaar 2012 verkiezing
op 2 januari in het Kasteel. Het Edah Museum, Het-Kasteel-Van-Sinterklaas en
Lambardi waren de genomineerden. In een
bomvolle zaal vonden de drie presentaties
plaats. Iedere voorzitter kwam aan het
woord en mocht iets uit de dagelijkse praktijk tonen. Bij de Edahjampot klonk spontaan de nostalgische kreet; jam van den
Edah….. plék plék. Een achtergebleven Piet
figureerde op de Bühne namens het Kasteel
-van-Sinterklaas, Lambardi was vertegenwoordigd door alle zangers. Eerst maakte de vertegenwoordiger van de
Rabobank de publieksprijs bekend. Een nek aan nek race in het voordeel
van Lambardi. Al het mailverkeer naar onze fans was dus niet vergeefs
geweest een mooie opsteker die met De Toast werd beklonken. Dan was
het de beurt aan onze nieuw burgemeester die alle drie prijswinnaars
complimenteerde met hun betrokkenheid in de stad Helmond.
De ontlading volgde met opnieuw De Toast maar nu voor de uiteindelijke winnaar: Het-Kasteel-van-Sinterklaas.
Na de uitreiking kreeg Lambardi de gelegenheid zich te laten horen
waarom we terecht bij de winnaars hoorden. Vanaf de trappen in de hal
zong lambardi onder andere Ei du Mädchen vom Lande als ode aan onze
nieuwe burgemeester. Verder liet het koor feestelijk gezang horen. Liederen die zonder een geopende map werden gezongen in de beperkte
ruimte. Kortom een gezellige start van het nieuwe jaar.
awe
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ONVERVALSTE HELM0NDSE KLANKEN
Het is aan te raden onderstaand tekst hardop te lezen en zo te genieten
van de authentieke Helmondse klanken zeker na al dat Italiaans van het
afgelopen jaar!
Ingezonden door; Frits van Bussel.
Sjarrel was ginne Hellemundse mens. In ’t
hois van Sjarrel ha vruger Jantje van de Vrande gewond. Toen Jantje verheusd waar, blif ’t
hois ’n paar daag leeg ston. De mensen haan
al is gezeed:”Wie zo er in’t hois van Jantjes
komme?” mar niemes kos dor antwoord op
geve. Opne mêrrige stopte er ’n kaar vur de
deur en dor op zaat d’n hille hoisroad van
Sjarrele. Samen mi z’n vrouw laaide ze alles
af en droegen ’t ok nor binnen. Dè was alles wa de buurt er van gezien
ha en sandererndaags zaat Sjarrel op z’n toffel vur de roam te nèèije.
Toen wisse de mensen dè ’t ‘n klirmaker was.
De mensen waren ’t er wel ovver ins dè Sjarrel en Drieka nie baai mekaar hoiërde. Sjarrel was ne grouwte mens en Drieka mar ’n klèn weefke, dè ge irder onder ’n stolp daagt dan baai Sjarrele in bed. Minäke
Benders waar d’r wel is binne geweest, mar veul was ze nie an de weet
gekomme. Ze ha wel gezien dé die mens veul sigretjes rokte en ok , dè
tie tigge zunne hond protte, mar in ’n taal die ze nie verstond. Etse kee,
etse kee,” zit ie dan , mar verder kos ze er nie wijs oit worre. Ze vond ’t
mar n’n aarige mens en dan z’n vròòuw…” “Wa eest toch iets wonne”.
zi ze Sjarrel trok z’n eigen van de buurt niks an:”Loat ze mar kletse, ze
moete wat te doen hebbe”, zit ei. As ze baai ‘m kwame um iets te make ,
dan dee tie dè en haai vroeg nooit teveul. Dè was vur de mensen oit de
buurt ’t vurnaamste. Als er iemes ’n pekste woloate maken oit ’n aauw
boks, dan ginge ze nor Sjarrele en die wis wel, dé ge van ne kikvors ginne verre kênt plukke.
Andere dinge… Tweië daag in de wèèk werkte Sjarrel nooit. Haai
pruufde dan de knoipe van z’n boks in ’t café van Leene en ha nog ginnen tijd um te komme ête. As ie dan dinsdes laat genog thois kwam
spiende ’t er nog al is. Sjarrel zette ne grouwte kwèk op en ’t dreide er
altijd op oit dè Drieka aachter op de plats zaat te schruwwe en dè Sjarrel
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mi zunnen hond te bed kroop.

Woensdes smèrriges al heil vruug zaat ie wir mi z’n bein gekroist op de
toffel, dreide ’t ein sjekske zwoare Van Nellis no ’t ander en ’t stonk er
dan nie allein nor zwoare sjek mar ok nor snëvver.
Dan werrikte ie bekant dag en naacht, toe zondessmèrriges toew. Mar dè
waar nie wa de mensen zu dwars zaat, ne mens mag wel wa hebbe, zeen
ze en dè tie z’n vroouw is boite joeg as ie flink angeschote thois kwam,
dè gebeurde op ander platse ok wel is.
Neië, baai Sjarrele in hois dor gebeurde wel ander dinge, dinge die ’t
daglicht nie kosse verdragen. Dor kwame kèrels baai Sjarrele an hois en
dè ware nie zo’n goei. ’t Was allemol oitschot dè ter kwam; kérels die te
lui waren um te werken. Minake Bendeers ha wel is vanoit d’n hof nor
binne gekeke….
Ge rakt overal an gewënd,ok an oewen buurman en ’t moet gezeed worre, ’t viel aachteraf allemol nogal mee. Sjarrel pruufde, makte klirre, er
kwame veul buurters, mar wa gift dè naw as er ok goeie dinge van
iemes vertèld kanne worre. En dè waar baai Sjarrele ’t geval. Vural in
de oorlogsdaag ’14’18 zörrigde haai dè de mensen af en toew wa meiër
haan dan dè ze op de bonnen konne kriege. Op ne mërrige kwam de
pliessie in de buurt, want er was erges ’n kalf gestölle en naw daagte ze,
dè ’t dor erges moes zing. Ze ginge baai Sjarrele binne, mar die zaat
rustig op z’n toffel. “Zouwe klirmaker”,zi de pliessie, “gaai wit zeker
nerges iets van?” “Wa mot ik dan wete volgens allie?” zi Sjarrel. De
pliessie zee dè ter ’n kalf weggehald waar en dor verdaagte ze ein van
de koi vrienden van Sjarrele van. “Dè is nog al moi”, zi Sjarrel, as ge
denkt dè ‘t hieër is, dan zuukte ge alles mar af.”
Dè dee de pliessie, haai zöcht overal, toe dè tie an de beddekoets kwam.
Toen ie de gerdinge ope dee, keek um Drieke bang an. Drieka waar nie
goewd, zi Sjarrel. De pliessie liet de gerdinge wir zakke, want ge kent
toch nie baai ’n vroouw in bed gon zuuke. Toen de pliessie vertrokke
waar, kwam Drieka oit bed gestapt. Sjarrel lichtte de stroizak op en dor
lag ’t kalf ‘m mi ’n paar grouwte
ouwge an te kiejke. Sanderedaags
rook de heil burt nor kalfsvlis.
“Gestolle goewd gedaid nie,” zi Minake Benders. “Mar ’t smakt toch
lekker!” zi Willempke de Mop!
Uit ”De hemel hier al verdiend”
van Bert. v.d. Horst.
Afb. Schilderij 1988 Piet Slegers
“Ketsegängske”
13

DE AGENDA 2013

Zondag 3 maart

Jaarvergadering West Ende 11.00 uur
Zondag 10 maart

Dienst Elkerliek kapel 10.00 uur
vrijdag 29 maart

Goede Vrijdag Koepelkerkconcert Lierop 20.00 uur
Zaterdag/zondag 22&23 juni

Samenloop voor Hoop sponsorloop KWF
Maandag 24 juni

Halfjaarlijkse vergadering West Ende 20.00 uur
Zondag 30 juni

Familie fietstocht Start 12.00 uur

2 jan. De Oude Raadzaal
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DE ZINGENDE MENS
Ieder mens is van nature nieuwsgierig. De bevrediging van nieuwsgierigheid is een subjectief gegeven, het leren en ontdekken van dingen schenkt
bevrediging en geluk. Mensen die in staat zijn om hun fundamentele behoeften te bevredigen zullen sterke karakters ontplooien. Daarom is ontwikkeling én groei van bepaalde behoeften belangrijk.
Als ik dit betrek op het lesgeven aan zangleerlingen en stemvorming aan
heren, dan merk ik dat leerlingen en koorleden, door het bewust gaan gebruiken van hun “eigen stem”, zich ontplooien , zich ontwikkelen. Het geeft
een enorm zelfvertrouwen om je eigen stem te ontwikkelen en daarmee creatief bezig te zijn. Voor mijzelf is het lesgeven boeiend, iets wat je zelf
graag doet (zingen) daar wil ik anderen ook enthousiast voor maken. Ik
denk dan ook dat de ontwikkeling van je eigen persoonlijkheid, een proces
dat altijd doorgaat, mede bepalend is voor de omgang en de goede verstandhouding met jouw leerlingen en de “ koorleden”. De zingende mens wordt
in de eerste plaats gemotiveerd door zijn of haar behoefte om de mogelijkheden en bekwaamheden zo volledig mogelijk te ontplooien en waar te maken. Het zingen/musiceren met elkaar, geeft voldoening, maakt je blij. Luisteren naar wat naast je, voor of achter je hoort en je daarin mee “kleuren”
dat maakt het samen zingen tot één geheel.
Ton van Lieshout-Schut stempedagoge

ADEMSTEUN
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Het koor moet los van de opera-sound na het vele belcanto. In een aantal
sessies gaf onze logopediste/zangpedagoge Ton van Lieshout instructies
rond stemvorming en ademsteun. Naast praktische oefeningen was er ruimte voor theorie rond houding en ademhaling. Bij een juiste inademing wordt
in samenwerking met een aantal buik- en tussenribspieren, het middenrif
naar beneden gedrukt. De borstholte wordt daardoor in de diepte alsook in
de breedte verruimd. Zingen gebeurt doordat de uitstromende lucht in trilling wordt gebracht door de stembanden en vervolgens resoneert in allerlei
holtes boven de stembanden. De stembanden zelf kunnen geen mooi geluid
produceren. Het beheersen van de uitstroming van de lucht is daarom van
cruciaal belang. Dit gecontroleerd uitstromen noemen we ademsteun. awe
Instructies van stempedagoog
Ton v Lieshout m.b.t. ademsteun.

OP DE ROMANTISCHE TOER
In het dagelijkse leven van de mens heeft de muziek altijd een belangrijke plaats ingenomen. Aristoteles zei in 300 v. Chr. al: “Wat een arts is
voor het lichaam, is de muziek voor de ziel” Feestelijke gebeurtenissen
en kerkelijke plechtigheden zijn ondenkbaar zonder zang en muziek, het
verhoogt de stemming van de aanwezigen.
Nu het jubilerend jaar 2012 ten einde is, gaat Lambardi in 2013 zich
richten op een ander muzikaal programma. Onze dirigent gaat met
het koor op de romantische toer en hoopt in oktober in het nieuwe Helmondse kerktheater OLV/Speelhuis een geweldig concert uit te voeren
met medewerking van de bariton Johan Feijen en hoornblazers van het
Brabants Orkest. Zowel de dirigent als het koor hebben, gezien het
prachtige resultaat van de operaconcerten in de Cityhal, het volste vertrouwen in deze nieuwe uitdaging. Dit betekent voor Lambardi de introductie van diverse werken van Franz Schubert. Wij maken niet alleen
kennis met de componist maar ook met een romanticus pur sang. Hij
uit dit als scheppend kunstenaar in zijn muzikale werk Het muziekminnend publiek zal mee gesleept worden in de romantische wereld, die
Schubert weet op te roepen.
Schubert vond inspiratie in de Middeleeuwse volkskunst, in verhalen,
gedichten, de natuur en in de nationale geschiedenis.
Hij mag wel de grootste liederencomponist uit de muziekgeschiedenis
genoemd worden, want hij schreef ruim 600 liederen in zijn betrekkelijk
korte leven. ( zie ook blz 18 )
Huub van de Rijt
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DE SCHRIJVERSPEN
Dit jaar 4x het clubblad De Stem. Ook dit jaar hoopt de redactie op copy
van koorleden over activiteiten van de vereniging. We willen in iedere
uitgave minimaal twee koorleden aan het woord hebben Daarnaast ontvangen we graag andersoortige zaken rond onze club en de leden. In
deze Stem hebben o.a. Huub vd Rijt, Henk Arts, Henk v Dijk, Frits v
Bussel hun bijdragen geleverd. De volgende namen zijn genoteerd voor,
Stem Verschijning
Inzenden
Koorlid
1
maart
19 februari
Henk van Dijk
Huub van de Rijt
2
juni
21 mei
Ad van Gool
Hans Roosen
3
september
20 augustus
Cees van de Jagt
Rob van Bokhoven
4
december
19 november Henk Ceelen
Frits Gubbels
Voor degene die de schrijverspen/ het toetsenbord gaan gebruiken. Een
pagina omvat +/- 300 woorden. Het verhaal kan gaan over eigen ervaring, je werk, achtergronden, muziekbeleving, iets gelezen of gezien
altijd al reporter willen zijn? Verwerk het digitaal en mail het ons.
j.zuidervaart@kpnmail.nl of a.wetering@upcmail.nl

De redactie
behoudt zich het recht voor de aangeboden kopij indien nodig te corrigeren en/of in te korten. Opname van de kopij betekent niet dat de redactie het met de strekking ervan eens is.
Kopij voor De Stem 2 inzenden voor 21 mei.
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FRANZ SCHUBERT
In 1797 werd hij geboren in Lichtenthal, vlak bij Wenen. Zijn vader was
een arme hoofdonderwijzer die de
grootste moeite had om de kost voor
zijn grote gezin te verdienen.(19 kinderen) Ondanks de armoe was het gezellig thuis. Er werd veel gemusiceerd
en gezongen. Franz speelde altviool in een huiskwartet. Als 11-jarige
wordt hij in 1808, dankzij zijn mooie sopraanstem, opgenomen in het
jongenskoor van de keizerlijke Hofkapel, de latere Wiener Sängerknaben. De jonge Schubert kon zich daar op allerlei manieren muzikaal uitleven. Hij volgde een opleiding aan het Stadtkonvikt, waar hij vooral de
muziek van Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn en Ludwig van
Beethoven bestudeerde. Toen Schubert de baard in de keel kreeg, eindigde zijn koorperiode. Schuberts vader zag niets in een muzikale
loopbaan voor zijn zoon. De organist van de dorpskerk, de heer Holzer
zei: “Ik kan hem niet iets nieuws bijbrengen, omdat hij alles al weet.”
Vader Schubert bleef echter bij zijn besluit. Zo kwam de 16-jarige Franz
als hulponderwijzer voor de klas te staan. Wat heeft hij het er moeilijk
mee gehad. Toch bleef de muziek in hem doorzingen en dus ging Franz
onvermoeid componeren. Zo schreef hij tussen 1814 en 1817, 1 mis, 9
werken met kerkmuziek, een symfonie en ongeveer 140 liederen. Schubert was een groot natuurliefhebber, dit blijkt o.a. uit zijn lied: “Die
Forelle” Zelf vond hij dit lied erg mooi en maakte er later een compositie van voor vijf instrumenten: piano, viool, altviool, cello en contrabas.
Franz Schubert ontpopte zich als een musicus die vol vuur een nieuwe
kunstperiode inluidde: De Romantiek. Hierbij speelt het gevoel een grote rol. Het verlangen naar iets onbereikbaars, vaak met weemoed en tranen, kwam tot uitdrukking in zijn
composities. Hij heeft vele prachtige
gedichten van de bekende romantische dichter Goethe, op muziek gezet.
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Een van de bekendste is Erlkönig, het droevige verhaal van een vader, die zijn doodzieke kind naar huis
brengt. Onderwijs geven en componeren bleek niet te
combineren en hij besloot om in de muziek verder te
gaan. Zijn muziek sloeg onvoldoende aan en daarom
kon hij niet in zijn levensonderhoud voorzien. Tegen
te lage prijzen verkocht hij zijn muziekwerken aan de
uitgevers. ’s Morgens componeerde hij en ’s middags
gaf hij privéles en ‘s avonds ging hij de café in, waar
gemusiceerd werd (de z.g. Schubertiaden). In het laatste jaar van zijn leven schreef hij als een bezetene tal
van pianowerken o.a. “Nachtgesang im Walde” (S20) In maart 1828
gaf Schubert het enige openbare concert van zijn leven. Van de opbrengst kon hij eindelijk een fatsoenlijke piano kopen. Hij kon er niet
lang van genieten. Hij liep in augustus een tyfusinfectie op en stierf op
19 november aan de gevolgen hiervan. In zijn 31 levensjaren heeft hij
een geweldige productie nagelaten o.a. 600 liederen, 9 symfonieën en
veel kamermuziek.
Ingezonden door; Huub van de Rijt

CLUB VAN 50
Dhr. J. Aben

Dhr P. Adriaans
Dhr. F. Bijsterveld
Dhr. P. van Bokhoven
Dhr. J. van Bokhoven
Dhr/Mevr. de Bont
Dhr. W. Ceelen
Dhr. Th. Christiaens
Mevr. J. Claassen
Dhr. H. Cornelissen
Dhr M. Cremers
Dhr. J. Dijstelbloem
Dhr. W. van Dijk
Dhr. J. van Ettro
Mevr. K. van Gastel-Bruinsma
Mevr. F. Gerris-Klarenbeek
Dhr/Mevr. van Gorp
Mevr. A. Ham
Dhr. R. Harel
Dhr. Th. van Harsel
Mevr. E. Hendriks
Mevr. Hoebergen de Vocht
Mevr. T. van Hout
Dhr. Chr. Kepser
Chin. Rest. Kota Radja
Dhr. P. van Kraaij
Mevr. A. Meulendijks-Hendrix
Dhr. F. Pasnagel
Partyservice Rooijakkers
Mevr. T. van Santen
Dhr. J.J.C.M. van Stiphout

Dhr. H. Stoop
Dhr. /Mevr P. en G. Teluy
Dhr. R. van Thiel(De Warande)
Dhr/Mevr. Verhallen
Dhr. W. Verhorevoort
Mevr. Verhorevoort Vereijken
Dhr .J. Verspaget
Erven H. Vervoort
Mevr Wouters
Dhr. H. Wouters
Van der Zanden Company.

Hier had uw naam
kunnen staan !
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EEN MONUMENTAAL INSTRUMENT
Tijdens de Oudjaarsmis hebben we kunnen genieten van orgelmuziek
door René van de Laar. Hij speelde feestelijke muziek voorafgaand aan
de dienst en hij begeleidde het koor. Hij deed dit op een nieuwe aanwinst voor deze kerk. Niet zomaar een orgel; een monumentaal instrument. De geschiedenis van dit orgel begint in 1788. In de windlade is
een stuk papier gevonden met de volgende tekst; En An De Kerk Gegeven

Door Den E W H Lambartus Ignaatsius Pluim Roomse Priester Te Bolswaard
in den Jaare 1788. Het orgel stond oorspronkelijk in de RK Schuilkerk te
Bolsward. De bouwer is Albertus Van Gruiten(1741-1824) en heeft een
viervoets positief met zes hele en twee halve registers. Bij een latere
aanpassing kwam er een Bourdon 16’ discant op i.p.v. een Viola 8’.
Daardoor kon het geplaatst worden in een grotere kerk. Het instrument
bleef in Bolsward tot 1935, het werd toen gebracht naar en opgeslagen
in Weert bij de firma Vermeulen, ’n orgelbouwerfamilie. Weert was in
de dagen het domicilie van de Franciscaner kloosterorde, betrokken bij
de RK zielzorg in Friesland. In dat jaar zo rond Pasen, werd het orgel
door de toenmalige pastoor van Brouwhuis, pater H. Heuvels, aangekocht en in de nieuwgebouwde kerk geplaatst. Aanvankelijk stond het
instrument op het oksaal. Later werd het, na een grondige restauratie in
de rechter zijbeuk geplaatst. Door de jaren heen zijn er diverse restauraties geweest waarbij men behoedzaam heeft
gewerkt om het in de oorspronkelijke staat te
brengen of te houden. Er zijn ook aanpassingen geweest om het goed te laten klinken op
de verschillende plaatsen. Na sluiting van de
kerk in Brouwhuis moest er een nieuwe bestemming worden gezocht voor dit rijksmonument. De parochie heeft in nauwe samenwerking met het Gemeente, de Rijksdienst
voor cultureel erfgoed en de restaurateur, de
firma Verschueren uit Heythuysen een nieuw
plek gevonden in de Josefkerk.
Daar staat het sinds oktober 2012 te pronken.
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Aangeleverd door: Frans vd Leur. Samenstelling: awe
Bron: Parochieblad Lambertus/wijkblad Brouwhuis

AFSCHEID OUD-BURGEMEESTER GEUKERS
Wij van Camillo waren zeer vereerd dat we uitgenodigd werden om,
mede, de afscheidsdienst te verzorgen van oud-burgemeester Geukers.
Het was `n sfeervolle dienst, waarin op `n waardige manier afscheid
genomen is van `n waardig en geliefd man, voorgegaan door Pastor
Willem van der Vrande in de Lambertuskerk. Camillo begon `n half uur
voor aanvang van de dienst met verschillende mooie stukken te laten
horen, afgewisseld met orgelspel, voor `n aandachtig gehoor in `n volle
kerk.
De familie heeft `t zeer gewaardeerd
en dat ook uitgesproken: ze waren
zeer onder de indruk. Voor wie het
nog eens wil horen en zien: zie
www.helmondtv.nl, daar vindt U `n
mooi verslag van het geheel.
Frits v Bussel
Operaconcert Bellini Verdi
Wat een geweldige middag
Zo zorgzaam zodra men je zag
Iedereen een stralend gezicht
Of ’t van binnenuit werd verlicht
De opening klonk opperbest
Ouverture door het orkest
Bariton, sopraan en tenor
Samen met ’n geweldig koor
Sprakeloos heb ik geluisterd
Leek wel aan mijn stoel gekluisterd
Een hart vol blijdschap en met kracht
Werd nog toegift gebracht
Bedankt voor dit geweldig feest
Is echt onvergetelijk geweest
Moge jullie nog jaren lang
Ons verblijden met jullie gezang

Bezoekster van het concert 28 okt.
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KOEPELKERK LIEROP
Op Goede vrijdag hebben we als koor de gelegenheid te zingen in de
Koepelkerk van Lierop. De neogotische koepelkerk is een schepping van
Carl Weber. De kerk heeft nog een bijzonder gaaf neogotisch interieur en
bevat tevens enkele kerkschatten. De twee zuidelijke torens waren oorspronkelijk hoger dan de twee noordelijke. Aanvankelijk werkte Weber
in neogotische stijl. Hij was hierbij in tegenstelling tot Cuypers geen purist; hoewel Weber net als Cuypers de gotiek had bestudeerd en de
grondslagen daarvan begreep, had hij bijvoorbeeld geen enkel bezwaar
tegen stucgewelven. Rond 1880 begon Weber te werken in neo-romano
gotische stijl. Belangrijke werken uit deze periode zijn de koepelkerken
in Raamsdonk, Uden en Geldrop en Lierop. De laatste heeft nagenoeg
haar volledige interieur bewaard en wordt, ondanks haar bescheiden afmetingen, als de meest geslaagde van deze typische "Weberkerken" beschouwd. Webers laatste werk was het ontwerp uit 1893 voor een torenspits voor de kathedraal van Roermond. Hierna maakte een oogaandoening hem het werken onmogelijk. Weber bouwde in totaal 33 kerken,
waarvan er inmiddels veel zijn verdwenen. Diverse raakten zwaar beschadigd tijdens de Tweede wereldoorlog en werden daarna gesloopt. De
kerk van Cromvoirt kwam er beter vanaf en verloor alleen het bovendeel
van de toren. Voor de oorlog verdwenen ook al diverse kerken. Tijdens
de jaren zestig werden de kerken te Geertruidenberg, Franeker en Montfort gesloopt; in Heesch ging ze in vlammen op. De kerk te Vught wordt,
ondanks de status van Rijksmonument, sinds 2004 met sloop bedreigd.
Behalve kerken ontwierp Weber enkele kloosters, scholen.
awe
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NIEUWJAARS BIJEENKOMST

Een tiental koorleden waren reeds om 12 uur aanwezig. Zo zie je maar
weer: Tijdstip en plaats veranderen levert met het voortschrijden der
jaren misverstanden. Rond 13.00 uur werd het gezellig druk, deze keer
niet in de Da Vinci- maar in de Herenzaal waar ook vele dames aanwezig waren. Nadat vele handen waren geschud nam de voorzitter het
woord en heette in het bijzonder Tiny van de Zanden,
zanger van het eerste uur, welkom. Tiny werd tijdens het
Caecilafeest gemist door zijn verblijf in het Elkerliek. Nu
konden de bloemen, oorkonde en het speldje behorende
bij zijn 60 jarig lidmaatschap wel overhandigd worden.
Onze nestor vervulde in die 60 jaar menige functie binnen
de vereniging: van commissielid van verschillende werkgroepen tot cabaretier tijdens de Caecilia avonden, van
taxichauffeur tot gangmaker. Anekdotes gingen over en
weer tijdens de gezellige bijeenkomst op de eerst zondag
in januari. Een korte terug- en vooruitblik volgde en een
woord van dank aan de dirigenten, Ine, Ton & Frans. Ook bereikte een
nieuwjaarsgroet vanuit Brazilië het feest gedruis. Prompt de suggestie
om in overleg met Tony Cremers, de zender van de groet, onze volgende concertreis te plannen. Pas in 2014 zal de volgende concertreis zijn
was de reactie, voor het komend jaar evenwel een gevarieerd aantal optredens; sacrale muziek in Koepelkerk Lierop, dixieland in de Warande
en romantisch klanken in het nieuwe Helmonds TheaterSpeelhuis en
nog meer .....
Tenslotte de toast op een goed en gezond nieuwjaar met veel muziek.
awe
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VERJAARDAGEN
Jan Jacobs
Ronald Koster
Martin Claassen
Gerard Smits
Pieter Janssen
Thieu van Aken
Willy van Berkel

1 maart
2 maart
14 maart
15 maart
19 maart
21 maart
27 maart

Janus van Hout (sen)
Henk Ceelen
Leon Fransen(stg)
Robert Siroen
Rien Lieffering
Cees Toemen
Jan Dijstelbloem
Bert Somers
Berry Wijnen
Jo Sneijders
Henk Wouters (sen)

3 april
9 april
9 april
10 april
15 april
15 april
25 april
27 april
29 april
27 april
29 april

Rafi Harel
John Megens
Tiny v. Lieshout
Jan Zuidervaart
Rob v. Bokhoven
Frits Gubbels
Hans v. Dam
Leo v. Ham
Martin v. Rooy
Peter Schepers

1 mei
2 mei
13 mei
15 mei
15 mei
15 mei
17 mei
20 mei
23 mei
24 mei

Rinie Meyers
Gerhartl Joos
Willy v.d. Kimmenade
Julius Schildhuis
Jan Ligthart
Henk Arts

6 juni
11 juni
12 juni
13 juni
13 juni
16 juni

Ton Slegers neemt na 25 jaar afscheid
Natuurlijk betreuren wij het besluit van onze dirigent als bestuur hebben hiervoor ook alle begrip. Ton wil met name zijn handen vrij hebben
om wanneer hij een aanbod krijgt om een gemengd koor te dirigeren hij
daar op in kan gaan. Tons grote wens is om met een gemengd koor grote
werken te kunnen uitvoeren zoals de Matthäus Passion en het Requiem
van Mozart.
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Het concert van zondag 20 oktober 2013 om 15.00 uur in het nieuwe
Helmondse kerktheater zal dan ook in het teken staan van het afscheid
van "zijn koor" De gekozen muziek is geheel naar de wens van Ton Slegers ingevuld met romantische muziek van de componisten Franz Schubert en tijdgenoten. Onder meer zal het wonderschone "Nachtgesang im
Walde" worden uitgevoerd. Aan het concert werken verder mee het
Hoornkwartet van het Brabants Orkest en bariton Johan Feijen en natuurlijk pianist René van de Laar.

FIETSEN VOOR EN ZINGEN MET DE RIMBOBAND

Met zo’n kop boven een artikel, dat roept vragen op. Zoals velen weten,
is de wielersport 35 jaar lang voor me een grote passie geweest. Van
wedstrijdrijder, na jaren over naar de randonneurs, waarbij het vaak om
lange ritten ging. In 1981 hebben we met enkele tourrijders de Tour
Club 81 opgericht en brak er een nieuw tijdperk aan. Om onze club in
de publiciteit te brengen, besloot ik om samen Manu Versteegh
(assurantiën) in 1983, de non stop fietsmarathon, Hamburg-Helmond,
over een afstand van 500 km., te gaan organiseren. Ik had in 1982 al met
een groep uit Mierlo, de rit Parijs-Mierlo over 450 km. gereden en dus
al wat ervaring opgedaan. Onze eerste tour werd een succes en men
sprak alweer over een tweede. Uiteindelijk hadden we er in 1986 alweer
4 van die marathons opzitten en namen we het besluit, om er in 1987 de
5e en tevens laatste keer de organisatie op ons te nemen. Om bij dit eerste lustrum iets speciaals te doen, gingen we op zoek naar een goed
doel. Dit vonden we dus en het werd de RimboBand, die toen nog niet
zolang bestond en wel een aanvulling en vernieuwing van hun instrumentarium kon gebruiken. We gingen met de groep van 13, die deze
laatste marathon zouden rijden, diverse acties opzetten om op deze manier klinkende munt bij elkaar te brengen. In juni 1987 zou het evenement plaats vinden en dus zou het in deze tijd van jaar ook wel mooi
kunnen zijn, verwachten wij. Klokslag 18.00 uur werden we op zaterdag aan de rand van Hamburg, weg geschoten door het ambassade personeel. Hieraan hadden we voor deze gelegenheid eerst nog een Delftsblauw bord van Helmond, beschikbaar gesteld door toenmalige wethouder van sport Aad Meijer, overhandigd.
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De regen viel met bakken uit de hemel en dat duurde maar liefst zo’n
300 km. We waren de nacht over de donkere wegen van het Teutenburgerland, weer goed doorgekomen, zonder glijpartijen over die natte afdalingen. Uiteindelijk werd het met het licht worden droog en begon de zon
zelfs nog te schijnen in de loop van de dag. We arriveerden met prachtig
weer en onder begeleiding van een Helmondse motorclub en politie op
zondagmiddag om 16.00 uur in Helmond. In de Molenstraat was het een
enorme drukte en zelfs burgemeester Wim van Elk was aanwezig om ons
te verwelkomen. De zware klus was voor de 5e keer geklaard en het evenement was geslaagd. Wim van Elk mocht bekend maken, dat de acties
die door de renners waren gevoerd, er uiteindelijk in hadden geresulteerd
dat aan de Rimboband, voor Fl. 10.000 aan nieuwe instrumenten kon
worden aangeboden. Wat ik toen nooit had kunnen weten, was dat ik 25
jaar later met die zelfde RimboBand, waarbij je eens de longen uit je lijf
fietste en nu het kerstconcert van 2012 in de Lambertuskerk zou gaan
zingen. Het is een scenario dat je niet verzint, maar zomaar op je pad
komt en ik vond dit ook geweldig om mee te maken. Ik vond het zelf wel
zo uniek, dat ik maar aan het papier heb toe vertrouwd.
Henk “gabber”van Dijk
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GRAND GALA DU KEIEKLETS
Dès ginne kattepis! Lambardi droeg bij aan het amusement
tijdens het Grand Gala Du Keienklets op zaterdag 2 februari.
Het koor was het wel aan zijn stand verplicht als genomineerde Helmonder van het jaar, en winnaar van de publieksprijs! De club was dan ook vereerd met de uitnodiging van
de Keiebeiters. Als Helmonder onder de Helmonders betrad
het koor voorgegaan door de ceremoniemeester en de lieftallige dansmarietjes, het podium. Het koor verdrong Prins
Briek XL met zijn gevolg van het pluche. Gezongen werd een carnavaleske
potpourri, inclusief een stukje Verdi’s Zigeunerkoor. Ton zorgde voor de noodzakelijke directie en René van de Laar voor de opnieuw voortreffelijke pianobegeleiding. Als zanger vraag je je wel af waarom zoveel in de mineurtoonladder* op dit volksfeest. Maar wat blijkt: mineurklanken vormen al eeuwen ‘n
emotionele uitlaatklep voor de dagelijkse beslommeringen, het ultieme carnavalsgevoel dus. In de carnavaleske potpourri werd vol overgave en met trots
gezongen over de verworvenheden van de stad Helmond en zijn bewoners.
Loek van Poppel als ambassadeur van "Haw Ut Hellemonds" had uiteraard een
inbreng in de programmering en soleerde in ‘n klaagzang over de huidige politieke situatie. Rob van Bokhoven en Ben Jacobs prezen de stad met het lied
Helmond, stad waar ik ben geboren. Wat een ervaring, de zaal zong en deinde
mee. De toon was gezet en de sfeer perfect! Dit feestelijk gala werd na ons optreden voortgezet door een drietal tonpoaters afgewisseld met carnavalesk cabaret uit de regio. Een groot aantal koorleden die bleven na onze bijdrage hebben
daarvan kunnen genieten. Weer zo’n bijzonder moment voor het koor.
awe

* Deze toonladder wordt ook wel eens de balkan- of zigeuner-toonladder genoemd. Mineur is cultureel bepaald. In de middeleeuwen bijvoorbeeld werden 28
mineurklanken juist als vrolijke muziek ervaren.

SPONSOREN
Door onderstaande bedrijven, instanties en personen wordt
het ons mogelijk gemaakt koorscholing en wervingsactiviteiten
te organiseren waarmee Lambardi de continuïteit en kwaliteit
van het koor waarborgt.
ABN AMRO Bank,
Albema-Robema B.V.,
Ariza B.V.,
BDO Accountants & Adviseurs,
Clercx B.V.,
Jan Driessen Kleur en Interieur,
Du Pré Groenprojecten B.V.,
Dusol B.V. Vastgoed Onderhoud,
Dhr. B.A. Grijpstra,
Dhr. J. Hendriks,
Bouwbedrijf Van den Heuvel
Helmond B.V.,
Huijbregts Groep B.V.,
ING Bank,
A. Jansen B.V.,
Van Oorschot Mode B.V.,
Party Rent Service,
Polymer Consultancy B.V.,
Rabobank,
Restaurant De Steenoven/
De Warande,
Rivez Assurantiën en
Risicobeheer B.V.,
Schutten Beheer B.V.,
Take-it Electronics B.V.,
Dhr. P. van der Velden,
Verspaget Beheer Vastgoed B.V.,
Hotel West-Ende,
De Wit B.V.,
29 Dhr. R. van Thiel,

Polymer Consultancy BV

S

Wilt u ook aandacht voor uw
dienst of product en draagt u
cultuur een warm hart toe ?
Adverteren in dit clubblad?
Vraag naar de voorwaarden!

KLOKKEN & UURWERKEN
TOINE DAELMANS
-Erkend restaurateur op gebied van luidklokken torenuurwerken en carillons.
-In Nederland 600 grotere en kleinere
installaties verzorgd.
-Tevens opdrachten uitgevoerd in Noord–
Zuid-Amerika, Europa en Afrikaanse landen.
-Jarenlange ervaring opgedaan bij wereld
bekende oudste klokkengieterij in Nederland.
Toine Daelmans
Wevestraat 30
5708 AG Helmond (Stiphout)
tel: (0031) (0)492 545577 info@daelmans.com

w.daelmans.com
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Opmerkelijke Opmerkingen

Muziek brengt geen verandering in de gesteldheid
van onze ziel: zij doet ons voelen wat we denken.
Comtesse Diane de Beausacq
Franse schrijfster 1829-1899

Welke ongerijmheden zijn te zien op de ze foto?
Noem er 4 .

1 in uniform repeteren
2 zittend repeteren
3 met de benen gekruist
4 men kijkt op muziekblad

