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Ook dit jaar is het Mannenkoor Beeker Liedertafel gelukt om
voor U voor zijn jaarlijks kerstconcert een zeer aantrekkelijk
programma samen te stellen met Limburgse topartiesten.
Dit concert vindt plaats in het Asta Theater, Markt 6a, Beek
op zondag 23 december 2018. Aanvang 14.30 uur.

De speciale gast is Suzan Seegers “Suus”. In veel superla-
tieven is over haar gepraat en geschreven: “Een stralende
ster aan het firmament”;” Een van de grootste musicalsterren
van Nederland”; ”Een zeer talentvolle liedjesschrijfster, resul-
terend in o.a. haar One Womanshow “Suus”.

Een zeer getalenteerde toneelspeelster en operazangeres
wat haar uitverkochte zalen opleverde met de opera El Rey.
Zij stond op veel grote podia in Nederland en heeft de harten
van veel Nederlanders en vooral Limburgers gestolen.
En nu voor de eerste keer in Beek. Zij zal u in vervoering
brengen met prachtige en sfeervolle kerstliederen.
Naast Suzan Seegers kunt u genieten van Enzo Kok en zijn
zusje Emma met de virtuoze klanken van 2 violen. De nu
16-jarige Enzo is één van de grootste Nederlandse vioolta-
lenten en zijn zusje Emma volgt in zijn voetsporen.
Uiteraard kunt u ook genieten van mooie kerstliederen van
Mannenkoor Beeker Liedertafel o.l.v. Dion Ritten, waar-
van een aantal samen met één van de gasten. 
Entreekaarten à € 12,50 zijn in de voorverkoop verkrijgbaar
bij Schoenmode Hoedemakers, Markt 25 te Beek; de koorle-
den en via de website van het koor www.beekerliedertafel.nl

Suzan Seegers

SuuS: “Toeval,
daar komen
sprookjes van...
Als talent je 
aangeboren is
dan spreek je van
geluk. 
Als de juiste mensen daar bij toeval getuige van worden,
dan levert dat zomaar een sprookje op”.

Suzan is geboren in Sittard op 13 november 1980, maar opge-
groeid in Melick. Bij het kinderkoor en de harmonie wordt haar
zangkwaliteit ontdekt. Haar debuut was tijdens de taptoe van
de harmonie. Daar zong Susan op 8-jarige leeftijd op een vol
kerkplein “Heal the World”. Een nieuwe ster begint te stralen.
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Na het winnen van diverse prijzen bij het Brabants kindersong-
festival wilde Susan naar het conservatorium. Zij wordt aange-
nomen door de bekende zangpedagoge Mya Besselink aan
het Maastrichts Conservatorium voor de vooropleiding klas-
sieke zang. 
Een toevallige ontmoeting met bekende tv-pianist Tonny Eyk
was aanleiding dat zij deel nam aan de laatste toelatingsronde
Muziektheater van het Tilburgs Conservatorium.  Zij bleef 3
jaar aan het conservatorium in Tilburg en in deze periode leer-
de zij Koen van Dijk kennen. Koen van Dijk is als vertaler,
schrijver en regisseur verantwoordelijk voor vele Nederlandse
en buitenlandse producties waaronder Fame, Hamelen,
Amandla Mandela, Sweeney Todd en Cyrano.
Onder zijn leiding speelt Susan binnen haar opleiding in musi-
cals als Into the Woods en Sweeney Todd. Zij ontdekt haar
voorliefde voor musicals en krijgt een aanbieding als Hilletje in
de musical Kunt U mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer.
Vanwege deze rol mag zij vervroegd haar opleiding afronden.
Nu begint haar professionele carrière.
Haar professionele carrière is een aaneensluiting van hoogte-
punten.Om maar enkelen te noemen: 2de in Op zoek naar
Evita, een populair TV progamma.
De rol van Cosette in Les Miserables. De rol van Eliza Doolittle
in My Fair Lady: Voor haar rol in Urinetown krijgt zij de Johnny
Kraaikamp Award.
Suzan besluit een tijdje rust te nemen en begint voorzichtig te
schrijven. Aangespoord door Gé Reinders mondt dat uit in
haar eerst one woman show en haar eerste CD; beide ge-
naamd Suus. Na een ontmoeting met Maurice Hermans ont-
staat haar tweede one womanshow. Suus zingt Toon die uit-
verkochte zalen trekt. 
Dan gebeurt er iets bijzonders
op het carrièrepad van Suzan.
Zij wordt door bariton Sjef
Thissen gevraagd om de rol
van Jos van Rey, Roermond’s
VVD politicus, op zich te
nemen. Niet alleen haar zang
maar vooral haar explosief ko-
misch acteertalent en improvi-
saties maken deze voorstellin-
gen legendarisch. Er wordt
over gepraat, lovende recen-
sies en extra voorstelling wor-
den ingelast.
Haar carrière kent nu en in de

toekomst nog veel hoogtepunten,
denk maar aan Suus met Annie M.
G, haar derde one womanshow.

Enzo Kok

Enzo Kok uit Kerkrade is momen-
teel één van de grootste viooltalen-
ten van Nederland. Hij is nu 16 jaar
en heeft al een indrukwekkend CV
opgebouwd.
Zo trad hij op in Superkids
Nederland en Duitsland; in het
Concertgebouw in Amsterdam;
deelde het podium met o.a. André
Rieu, Guido Diederen en Martin Hurkens en viel in de prijzen
tijdens het Nederlands Vioolconcours; nam deel met een eer-
volle vermelding aan het Prinses Christina Concours en won
vorig jaar het Peter de Grote festival in Groningen (Labberté
Hoedemakersprijs). Hij begon op 6-jarige leeftijd met vioolles-
sen en wilde sinds toen alleen maar beter worden. Enzo zit
momenteel in het eindexamenjaar van het conservatorium te
Amsterdam. Voor de kenners onder u: Enzo speelt op een bij-
zondere Italiaanse viool van Guiseppe Castagnino uit 1924.

Hij zal ook samen met
zijn zusje Emma optre-
den, die eveneens een
groot talent is op viool.
Emma is 10 jaar en
begon ook toen ze 6
was met vioollessen. Zij
zit nu voor het tweede
jaar in de talentklas van
SMK Kerkrade en zij
speelt in het strijkersen-

semble van de muziekschool. Zij zal uw harten laten smelten.

Mannenkoor Beeker Liedertafel 

In maart van dit jaar werd de dirigent van Mannenkoor Beeker
Liedertafel nog geridderd vanwege zijn verdiensten bij o.a. dit
koor. Al meer dan 25 jaar staat Dion voor het koor dat in deze
periode zeer succesvol is geweest en veel prijzen in de wacht
heeft gesleept. Ook op dit kerstconcert zal het koor - dat be-
geleid wordt door Véron Jongstra – de bezoekers met stemmi-
ge kerstliederen en nieuwe carols verrassen.

Mannenkoor Beeker Liedertafel
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