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Kerstconcert Beeker L
De kerststal is weer naar de zolder en inmiddels worden de
carnavalspakjes alom uit de mottenballen gehaald.
Toch willen we in deze editie nog even terugblikken op het
feest dat zich op zondagmiddag 18 december j.l. in het
Asta Theater voltrok.

Het traditionele Kerstconcert van Mannenkoor Beeker
Liedertafel heeft al vele jaren een naam in de regio.
Maar met de deelname van (de thans 12 jarige) Amira
Willighagen uit Nijmegen kan een gedenkwaardige jaargang 2016 in de analen worden bijgeschreven. De bezoekers, die uit alle windstreken waren aangereisd, genoten
van een onvergetelijke en fascinerende Kerstviering. Want
de winnares van “Holland’s got talent 2013” zette de
stampvolle zaal van meet af aan op het puntje van de stoel.
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AUTOMATISCHEVERSNELLINGSBAK SPOELEN
LASWERKZAAMHEDEN
ALLE VOORKOMENDE SPUITWERKZAAMHEDEN
COMPLEET SCHADEHERSTEL
ONDERHOUD EN APK
REPARATIE
UITLATEN / ACCU’S
UITLIJNEN, BANDEN / VELGEN
AIRCO ONDERHOUD
VOORRUITEN (ZONDER EIGEN RISICO)
IN- EN VERKOOP PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS

Beautycare ‘Marlie’
schoonheidsspecialiste
-

gezichtsbehandelingen
microdermabrasie
harsen/waxen
mesotherapie
pijnloze verwijdering van ouderdomsvlekjes- steelwratjesbloedblaasjes-couperose en spinnaevi met moderne apparatuur
Aldenhofstraat 3 • Neerbeek • 06 - 538 731 25
e-mail: info@beautycaremarlie.nl • website: www.beautycaremarlie.nl

NIEUW!! Mesogunbehandeling tegen rimpels.
Hyaluronfillers met een mooi, natuurlijk resultaat....
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r Liedertafel met Amira overtrof alle verwachtingen
Niet alleen het wereldwijd bewonderde fenomeen was debet
aan de succesvolle middag. Mannenkoor Beeker Liedertafel
onder leiding van Dion Ritten werd bijgestaan door dameskoor
Femmes Vocales uit Meijel
onder leiding van Véron
Jongstra en The High Five
Brass Quintett.
Vanwege de combinaties tussen zangers, zangeressen en
instrumentalisten ontstond
een aaneenschakeling van uiteenlopende klanken.
Met name het contrast tussen
de sound van het Beeker
mannenkoor en de kristalheldere klanken van Amira - tijdens het begeleiden van haar
solo’s - kwam prima uit de
verf.
Een sprekend voorbeeld was
het Panis Angelicus van Cesar
Franck dat er bij menigeen
diep inhakte.
Uiteraard oogstte de jeugdige
“diva” daarna nog staande
ovaties met haar onovertroffen
vertolkingen van Ave Maria
(Vladimir Vavilov) en Cantique
de Noëlle (Adolph Adam).

Indrukwekkend was Amira’s speech na afloop van het concert
waarbij zij een lans brak voor haar stichting GELUKSKINDERS; een initiatief dat het bouwen van speeltuinen voor
kansarme kinderen in de wereld beoogt
(http://www.gelukskinders.org/).
Het resultaat van een spontaan
hiervoor opgezette inzamelingsactie aan de uitgang van
het Asta Theater werd door
haar dankbaar in ontvangst genomen.
Nóg enkele opmerkelijke kanttekeningen tot besluit. De poster die aan de ingang van de
zaal hing is na afloop met
Siobhan Troddyn meegegaan
naar Ballina Ierland.
De Ierse won de prijs van de
“verst komende”.
Ook vermeldenswaardig is het
feit dat het verslag van het
Kerstconcert op de Facebook
pagina van het koor onmiddellijk door zo’n 30.000 mensen
werd bekeken.
(Tekst Frans Moonen foto’s Esther Gouder).

KEULERS & PARTNERS ADVOCATEN
JURIDISCH ADVIES OP MAAT
Iedere donderdagmiddag
GRATIS INLOOPSPREEKUUR
van 16.00 tot 18.00 uur (zonder afspraak).
Wij bieden u een gratis adviesgesprek aan,
ook op zaterdag bij de plaatselijke
bibliotheek (zonder afspraak)
(www.dedomijnen.nl)
mr. J.A. Moonen
mr. W. de Vilder
mr. J.F.C. Eliëns
mw. mr. A.C. Dabekaussen
mw. mr. A.B.J. van Daal

Maastrichterlaan 9
6191 AA BEEK
tel. 046 - 437 38 38
info@keulersadvocaten.nl
www.keulersadvocaten.nl

Niemand kan vluchten voor zijn hart.
Daarom is het beter te luisteren naar wat het zegt.
Paulo Coelho

Ook indien u een uitvaartverzekering hebt afgesloten
kunt u gebruik maken van onze diensten.

Els Jacobs Uitvaartonderneming BV
Potgieterstraat 5 - 6191 EA Beek - Tel. 046-411 29 22 - www.elsjacobsuitvaart.nl
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