
4

Op zaterdag 29 april 2017 concerteert Mannenkoor Beeker
Liedertafel samen met het bekende Oeral Kozakkenkoor.
Het Oeral Kozakkenkoor uit Den Haag zingt religieuze liede-
ren uit de Russisch-Orthodoxe liturgie en folkloristische liede-
ren uit het oude Rusland. Het koor krijgt in binnen- en buiten-
land een steeds grotere bekendheid, heeft verschillende
radio- en televisieoptredens verzorgd en staat onder leiding
van de bekende televisiepresentator, musicoloog en pianist
Gregor Bak.

Dit belooft een geweldig concert te worden, want naast het
Oeral Kozakkenkoor neemt ook het 
Oekraïense topensemble Uzory deel aan dit concert.

Het concert vindt plaats in het Asta Theater en begint om
20.00 uur.
Entree € 12,50. In voorverkoop € 10,-. 
Kaarten verkrijgbaar bij:
Schoenmode Hoedemakers, Markt 25, Beek, de leden van
het koor of via de website: www.beekerliedertafel.nl

Het Oeral Kozakkenkoor

In 1591 werd door Tsaar Fjodor Iwanowitz het regiment der
Oeral Kozakken opgericht. Dit regiment ruiters vormde niet
alleen een gevechtseenheid, maar diende ook als garde es-
kadron van de Tsaar. De Oeral Kozakken, geliefd vanwege
hun welluidende zang, waren dikwijls aanwezig bij festivitei-
ten van de Tsaar en zijn grootvorsten, waar ze triomfen vier-
den door uitvoeringen van Byzantijnse gezangen en
Russische Kozakkenliederen. Het regiment was operationeel
tot 1917, het jaar van de omwenteling naar een socialistisch
regime. Na de daarop volgende burgeroorlog vluchtten vele

Voorjaarsconcert 

• 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
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Kozakken naar West Europa.

In 1924 richtte de oud-kozak Andrej
Scholuch in Parijs het Oeral Kozakken-
koor op. Dit koor boekte, met name in
Duitsland, grote successen. 
Toen evenwel het koor met uitsterven
werd bedreigd werd er nieuw leven inge-
blazen door Nicolaj Romanowitz
Bessalov, die het koor in 1974 voortzette
in Nederland en alle rechten van het oor-
spronkelijke regiment officieel overgedra-
gen kreeg van Scholuch. Daardoor is het
Oeral Kozakkenkoor gerechtigd tot het
voeren van het regimentswapen. Na het
overlijden van Bessalov in 1978 en
Scholuch in 1979 heeft het koor, steeds
onder deskundige leiding en gesteund
door bekwame adviseurs, de kwaliteit
hoog gehouden. Sinds december 1993 is
Gregor Bak, die reeds tien jaar als repeti-
tor en later als tweede dirigent aan het
koor verbonden was, dirigent van het
koor.

Het Oekraïense topensemble Uzory

Het folkloristisch ensemble Uzory is in 1979 opgericht en komt
uit de Oekraïense stad Nikolaëv. De leden van het ensemble
zijn muzikale virtuozen die studeerden aan de conservatoria
van Kiev en Odessa. Zij bespelen typisch Russische en
Oekraïense instrumenten zoals de balalaika, de bayan (een
Russische variant van de accordeon) en de domra, een soort

ronde variant van de balalaika, fluit en een
keur aan slaginstrumenten. Uzory wordt ge-
prezen om het hoge niveau van de uitvoerin-
gen en de hoge muzikale standaard. Het en-
semble heeft behalve Russische en
Oekraïense folkloremuziek ook klassieke mu-
ziek en jazz op het repertoire.
Midden jaren negentig kwamen het Oeral
Kozakkenkoor en Uzory met elkaar in contact
toen het ensemble optredens gaf in
Nederland. Sinds die tijd bestaat er een
hechte samenwerking met deze Oekraïense
groep. 

Mannenkoor Beeker Liedertafel

Het koor hoopt U weer een prachtig concert aan te bieden.
Nieuwe werken zijn aan het repertoire toegevoegd. Ook zult U
het koor kunnen beluisteren samen met het Oeral Kozakken
koor. Laat U verrassen. 

Mannenkoor Beeker Liedertafel

Oeral Kozakken koor met ensemble Uzory

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)

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

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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