Interview met...
Hans Witteman,
1e tenor bij Het Lingewaards Mannenkoor:

“De saamhorigheid van de mannen sprak mij aan.”
“Het eerste koor waar ik deel van uitmaakte was het Elster Mannenkoor. In 1998 werd ik door mijn
buurvrouw overgehaald om eens met haar man mee te gaan naar een repetitie en ik was meteen verkocht.
Ik leerde het overwegend klassieke repertoire waarderen en de saamhorigheid van de mannen sprak mij
aan. Anderhalf jaar geleden bezocht ik een open dag van het Lingewaards Mannenkoor. Ik ben gaan kijken,
luisteren en blijven hangen.”
“Als kind kon ik intens genieten van mooi
mannenkoorgezang.”
Als kind stond of viel een kerkdienst voor
mij met mooi mannenkoorgezang. Op het
balkon bij het orgel achter in de kerk kon ik
daar vaak intens van genieten. Van jongs af
aan was er altijd en overal muziek. Dat zat in
onze familie. Bij ‘de Wagners’ van moeders kant
(afstammelingen van…) stond bij alle tantes en
ooms een piano en werd veel muziek gemaakt
en gezongen. Mijn moeder zong prachtig. Mijn
vader hield ook van zingen, maar bracht meer
het zwaardere werk.
“Ik heb geen klassieke scholing.”
In de jaren 50/60 werd mijn muziekvoorkeur
gevormd. Er was slechts radio en hier en daar
een pick-up. Eerst had je Vera Lynn en de
‘Crooners’, zoals Bing Crosby, Frank Sinatra en
Dean Martin. De muziekwereld stond op zijn
kop toen Elvis Presley, de Beatles, Fats Domino,
Bob Dylan e.a. verschenen. Dat was mijn
muziek en is het nog steeds.
Al heel jong vormde ik, o.a. met mijn broer, een
trio waarin ik op de gitaar en T kist speelde en
zong. We traden op tussen de schuifdeuren
met nummers van The Animals, The Everly
Brothers e.a.

“Het Lingewaards Mannenkoor zoekt
aanvulling uit alle kernen.”
Anderhalf jaar geleden bezocht ik een open
dag van het Lingewaards Mannenkoor. Ik
ben gaan kijken, luisteren en, o.a. vanwege
de fijne sfeer, het afwisselende repertoire en
de uitstekende dirigent, blijven hangen. We
treden gemiddeld zes keer per jaar op, en dat is
genoeg want het moet wel goed zijn natuurlijk.
Momenteel bestaat het koor uit zes 1e tenoren,
negen 2e tenoren, veertien baritons (bas 1)
en tien bassen (bas 2). Eigenlijk hebben we,
behalve voor de baritons, voor elke partij meer
mannen nodig. Omdat de meeste leden uit
Huissen komen, is aanvulling uit de andere
kernen heel erg welkom.
“Kom naar onze bijzondere
jubileumvoorstelling op
5 november in Angeren!”
Om het 25-jarig bestaan van het Lingewaards
Mannenkoor te vieren, geven we op
5 november 2011 in het Kultuurhuus in
Angeren een hele bijzondere voorstelling. Niet
bepaald een traditionele viering, want het
koor treedt op samen met Toneelvereniging
Teejaater PAN uit Bemmel, Theatergroep
Koperen Kees uit Huissen, Balletgroep Angeren
en Balletgroep Huissen. Koorleden, dansers

en toneelspelers van 6 tot 86 jaar brengen
met hun zang, dans en theater het prachtige
sprookje DE GOUDEN GANS (Zwaan kleef ) aan
op een verrassende manier tot leven. Zeker
komen kijken dus!
“Ons koor staat midden in de maatschappij.”
Hebt u belangstelling voor een koor dat
midden in de maatschappij staat en graag
de zeven Lingewaardse kernen bij elkaar
wil betrekken? Of wilt u graag weten waar
en wanneer wij optreden? Bezoek www.
lingewaards-mannenkoor.nl of kom eens langs
op een repetitie. Wie weet bent u ook meteen
verkocht.
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