Meezingconcert Puur Sangh
ASTEN – Het Astens Gemengd Koor Puur Sangh
heeft afgelopen zaterdag een geslaagd
meezingconcert gehouden. 170 zangers en
zangeressen deden mee. Samen met de 90
koorleden van Puur Sangh verzorgden ze ’s avonds
een concert in de Maria Presentatiekerk in Asten.
Het projectkoor bracht eerst het Gloria van Vivaldi
en aansluitend de Krönungsmesse van Mozart.
Het koor-voor-één-dag stond onder leiding van
Ad Broeksteeg, dirigent van Puur Sangh en werd begeleid
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door het Opera Begeleidingsorkest en organist Rob
Nederlof. Solisten waren Caroline Spanjaard, Ellen van Beek, Maarten van den Hoven en
Ralph Jaarsma.
De 170 gastzangers en -zangeressen waren zaterdagochtend al in de kerk bij elkaar
gekomen om de hele dag te repeteren. Aan de meezingdag die Puur Sangh voor het eerst
hield, deden vooral geoefende zangers en zangeressen mee die actief zijn in andere koren.
De deelnemers waren met name afkomstig uit Asten en omgeving, maar ook zangers uit
ondermeer Groningen, België en uit de Achterhoek deden mee. De gehele dag werd volop
gerepeteerd onder leiding van Ad Broeksteeg, dirigent van Puur Sangh. Hij wist de 170
deelnemers tijdens de repetities op een luchtige manier goed te motiveren.
Toen Broeksteeg het koor vroeg nogmaals Kyrie uit de Krönungsmesse te repeteren en er
gezucht klonk, zei hij met een lacherige ondertoon: “Ja júllie willen zingen. Júllie hebben er
voor betaald om mee te mogen doen.” Het was kenmerkend voor de middagrepetitie die op
een prettige manier verliep, maar waar tevens serieus werd gewerkt.
Het concert ’s avonds in de Maria Presentatiekerk was geheel uitverkocht (zo’n 160
toehoorders) en klonk alsof er een ervaren koor aan het werk was. De gastzangers hadden
hun plek in de kerkbanken en de toeschouwers mochten plaatsnemen op het priesterkoor
en aan de zijkanten. De leden van Puur Sangh zaten verspreid in de kerk om de
gastzangers te ondersteunen. Het meezingconcert was een vervolg op de Van AstenZangersdag die het Astens Gemengd Koor Puur Sangh in 2007 met veel succes heeft
georganiseerd. Bedoeling is dat het koor vaker zulke projecten gaat organiseren.
“Waarschijnlijk tweejaarlijks, want als je zoiets elk jaar gaat doen, dan wordt de druk wel
heel hoog voor onze leden. Zo’n meezingdag vergt gewoon erg veel voorbereiding”, aldus
Anne-Mie Hoefnagels van het koor.

