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e Zeemanskorenfestival:

zaterdag 18 augustus

Geniet van de zeemansliederen op 3 verschillende podia!

Tijd

Skoda Podium

Vos Noodstr.Podium

AVIA - Podium)

(Deka)

(Wijnhuis)

(Toontje

12:15-12:50

De Flagellanten

12:30-13:05
12:45-13:20

Het Kraaiennest
De IJsselboei

13:05-13:40

Sokkenbuurt Zeemanskoor

13:20-13:55
13:35-14:10

De Stormvogels
The Lady Pirates

13:55-14:30

Het Kraaiennest

14:10-14:45
14:25-15:00

De Flagellanten

14:45-15:20

llround Mannenkoor “de Flagellanten” uit Giethoorn. Een enthousiaste groep, bestaand uit ongeveer 20 mannen gestoken in een bijzondere outfit
uit de tijd van hun voorouders, die een ruim en gevarieerd repertoire brengt van o.a.: Ierse Folk, Gieters
Dialect, Shanties en andere Zeemansliederen.

15:35-16:10

A

The Lady Pirates

Het Kraaienest

T

he Lady Pirates is een dames Piraten koor dat in 1999 is opgericht. Ze zingen niet alleen shanty’s maar ook liedjes die iets met het water te maken
hebben. The Lady Pirates zijn vooral bekend in Duitsland.

A

an de bar in het dorpshuis “Swanla” in Zevenhuizen ontstond in 1995 het idee voor het oprichten van een shantykoor, met als doel gezelligheid en het op een ontspannen
manier zingen van shanties. Het koor startte in oktober 1995
met 20 leden. Omdat toch wel behoefte was om daadwerkelijk
iets te doen aan de zangkwaliteiten, werd een aantal maanden na de oprichting in zee gegaan met de muziekdocente en
-pedagoge Margré van Gestel.
In drie maanden tijd werd er hard gerepeteerd voor het eerste echte
optreden van het koor. Dit optreden vond plaats tijdens een uitvoering van Muziekvereniging “De Kleine Trompetter” in de sportzaal van
het dorpshuis “Swanla” op 3 februari 1996. Wat was het koor voor dit
eerste optreden nerveus ! De koorleden waren nog niet erg tekstvast
en dus werden de teksten op flessen geplakt.Het koor heette toen ook
nog “ ‘t Kraaienest” met één n. Maar zoals het een goed bestuur betaamt werd de naam na de invoering van de nieuwe spelling gewijzigd
in “Het Kraaiennest”. In maart 1997 kreeg het koor zijn eigen “keurmerk”. Het logo van het koor werd vanaf dat moment bij alle uitingen
van het koor gebruikt. Bij een terugblik in de “historie” ontkom je
er niet aan om één buitenlands optredens te noemen. De driedaagse
concertreis naar Ierland in 1997 zullen velen niet snel vergeten. Zeker
voor die tijd uniek dat een shantykoor per vliegtuig naar een optreden ging. Een krantenkop “Ierland ontdekt Het Kraaiennest” zegt
toch genoeg ! Tijdens het reisje naar Ierland werd het geld geteld dat
was opgehaald. Ze leken toen rasechte straatmuzikanten! Het was
zoveel dat het hele koor met de taxi terug kon naar het hotel en daar
ook nog wat van konden drinken.

Het koor bestaat uit zo’n 30 zingende dames, een dirigente en 4 muzikanten waarvan drie mannen. Eigenlijk kunnen we de mannen toch niet missen. De dames willen niet meer dan zo’n
10 tot 15 optredens per jaar. Ook in Denemarken zijn ze niet meer weg te denken. The Lady
Pirates maken er altijd een gezellige dag van en als je ze één keer hebt gezien, dan vergeet je
ze nooit weer. Ze maken een onuitwisbare indruk op het publiek en hebben veel plezier in hun
optredens. Wij vinden het hartstikke leuk dat we voor de tweede keer weer in Ugchelen mogen
optreden. Onze dank daarvoor. Tot ziens in Ugchelen namens alle Lady Piraten.

De IJsselboei
De Flagellanten
Sokkenbuurt Zeemanskoor

15:00-15:35
15:15-15:50

De Stormvogels
De IJsselboei
The Lady Pirates

15:50-16:25
16:05-16:35

De Flagellanten
Het Kraaiennest

16:25-17:10

De Stormvogels

16:40-17:20
16:45-17:10

Sokkenbuurt Zeemanskoor
The Lady Pirates

met een Ugchelens “keitje” 17:45 uur: alle koren.
Een tweede inspiratiebron van ons koor is de hechtheid waarmee 17:45
vijftig stoere kerels, aangevuld met een enthousiaste dirigent en
een viertal muzikanten dit prachtige koor vormen. Zingend bezig zijn in een serieuze maar bovenal gezellige sfeer.
Het koor is in januari 2004 opgericht. Een aantal mannen uit Almelo die eerder al in een shantykoor elders hadden gezongen, namen het
initiatief. Binnen de kortst mogelijke tijd hadden ze het maximum aantal leden van vijftig bij elkaar.
Naast de wekelijkse repetitie op de woensdagavond, vinden er veel optredens plaats. Menige festiviteit in en buiten Almelo is opgevrolijkt
met een optreden van de Oostvaarders. Regelmatig is er een optreden in een van de verzorgingscentra in Almelo of Wierden. Ook wordt
deelgenomen aan korenfestivals en opgetreden bij maritieme manifestaties en bij volksfeesten.

Bloody Mary & Het kleine café

De Stormvogels
De IJsselboei
H

et Shantykoor “De IJsselboei” is opgericht op 7 december 2006. Vanaf die datum zijn
de trossen dus officieel losgegooid. In de loop van de zomer van het jaar 2006 kwam
bij een paar mannen uit Brummen het idee naar voren om een shantykoor op te richten.
Dit initiatief kreeg een vervolg in een informatieavond en hier bleek dat er in de gemeente Brummen een
grote belangstelling bestond om in verenigingsverband shanties en zeemansliederen te gaan zingen. Hierbij
moet gezelligheid voorop staan. De bedoeling is dat we optreden op festivals, dorpsfeesten, in verzorgingshuizen enz.
Elke vrijdagavond oefent Shantykoor “De IJsselboei”, het zingen is serieus met gezelligheid hoog in het vaandel. De koorleden voelen zich sterk verbonden met het water en het zeemansleven. Dus met alle schoonheid,
romantiek en dramatiek die in de vele liedjes bezongen wordt. Na de repetitie wordt nog een tijdje nagekaart
en is er gelegenheid om de schorre kelen met bier o.i.d. te blussen.
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Bisseling Installatietechniek B.V.
Frans van Mierisstraat 2
7312 LD APELDOORN
Telefoon: 0553551626
Telefax: 0553555128

info@bisselingbv.nl

E

en Piratenkoor verwacht men niet direct in Emmen, waar de
grote wereldzeeën ontbreken, maar bij de kleine en grote Rietplas voelen deze vijftigtal woest uitziende piraten zich prima thuis.
Het repertoire, bestaande uit bekende zeemansliedjes, shanty’s en
mooie ballades worden gezongen in, zowel Engels, Duits, Spaans en
uiteraard in het Nederlands.
Dat dit koor een geweldige reputatie heeft, blijkt uit de vele uitnodigingen die ze ontvangen; zowel uit het binnen en buitenland,
waarbij ze een gevoelige snaar weten te raken, maar ook het dak er
af kunnen blazen als het moet.
Het koor beschikt over een eigen piratenorkest en staat onder leiding
van de enige vrouw in hun midden, dirigente Joke Riesebos-van Tent.
Bovendien heeft het koor een Fanclub met 200 leden; bij elk optreden staat het enthousiaste bestuur met een eigen kraam, waarbij ze
alles verkopen wat met het koor te maken heeft, zoals Cd’s en Dvd’s.
Er zijn inmiddels drie Cd’s uitgebracht één Dvd en een ruim één uur
durende speelfilm, met de titel “Piraat tegen wil en dank”.

Aartsen
Zand- en Grindhandel
Hoenderloseweg 65
7339 GB Ugchelen
telefoon: 06-53579449

Sokkenbuurt Zeemanskoor
W

aar vind je het nog? Een dorp dat uitloopt wanneer andere dorpsgenoten ergens optreden. In december presenteerde het Ugchelse Sokkenbuurt Zeemanskoor zijn ‘revue’ in schouwburg Orpheus. Een bomvolle Rabobankzaal zat erbij, keek ernaar en genoot
met volle teugen.
Een show in elkaar draaien, het beste in een stel zeer welwillende, maar niet altijd even getalenteerde zeebonken naar boven halen en dan ook nog eens voor amateurs een hoog niveau bereiken is niet iedere club
gegeven. Het Sokkenbuurt Zeemanskoor verstaat die kunst. De vertolkers van het lied van de zee en alles
wat daarmee te maken heeft lopen over van enthousiasme en op die golf van geestdrift deinde de zaal lekker mee. Mooie decors, veel beweging, een uitgebalanceerde muziekkeuze en ruimte voor interactie met het
gehoor. Een fantastische avond in Orpheus die in mei van dit jaar een vervolg kreeg in de prachtige kapel
van Cecarea waar twee keer een Sailorsnight werd gepresenteerd. Gasten die op deze avond een tafel hadden
gereserveerd in de tot Havencafé omgebouwde kapel, werden door de kapitein en zijn bootsman Linke Loetje
met een Ugchelens Keitje ontvangen voor een culinaire avond met veel zeemansvertier. Een kant van het Sokkenbuurt Zeemanskoor die door weinig mensen werd vermoed maar door velen als verrassend, spectaculair en

