Medemblik

Oude foto’s, vergeelde kranten, de eerste
ledenlijsten, oude programmaboekjes, tientallen
affiches, recente koorfoto’s, commentaren,

Colofon

recensies van concerten en uitvoeringen.
Uren spitten in de archieven en plakboeken van
leden hebben tastbare herinneringen opgehaald uit
het verleden van 25 jaar gemengde zangvereniging

Dit jubileumboek is een
uitgave van:
Gemengde Zangvereniging
Medemalaca Vocali
Medemblik

Medemalaca Vocali.
Samenstellers:

Al deze gegevens vormen de basis van dit
jubileumboek.

Piet Jansen
Gerard Lakeman
Emmy Roos
Door Stavenuiter

Van veel leden mochten wij de gewaardeerde
Auteursrechten:

samenwerking ervaren om dit boek samen te
kunnen stellen.

Wij hopen dat het resultaat bij U in de smaak zal
vallen.

De samenstellers.

Het geheel of gedeeltelijk overnemen
van de inhoud is zonder schriftelijk
toestemming van de uitgever
verboden.
Ondanks de zorgvuldigheid van de
samenstellers stellen zij zich niet
verantwoordelijk voor eventuele
onvolkomenheden.

April 2009

Voorwoord
Een jubileum jaar mag gevierd worden. 25 jaar zingen in een sfeervol koor waar men zich
snel thuis voelt met een grote saamhorigheid. Een aanwinst voor de Medemblikker
gemeenschap. Hieraan zal dan ook uitdrukking worden gegeven.
Allereerst door een gewaagd concert dat het uiterste vraagt van zangers, zangeressen en
dirigent als ook gastenzanger(essen) en solisten.
Wij hebben zelfs voor de eerste keer twee uitvoeringen ingepland.
Daarna een feestavond met genodigden en oud leden waarbij na de inspanning van het concert
de ontspanning en het plezier voorop staan maar zeker ook het weerzien van oud leden en
misschien wel weer terugkeer van oud leden in het koor.
Met deze aanpak en staat van dienst is het natuurlijk voor de toekomst weer een nieuwe
uitdaging om de volgende jaren weer een prachtig programma te presenteren maar wel met
beide benen op de grond en een Medemblikker koor als uitgangspunt.
Hierin hebben we het volste vertrouwen en hopen op een goede en gezonde voortzetting van
ons beleid op het klassieke zanggebied.
Steeds weer ervaren we dat de sponsoren ons bij dit beleid blijven ondersteunen hetgeen een
voorwaarde is om dergelijke concerten en andere uitvoeringen te kunnen realiseren.
Graag willen wij in dit jubileumboek dan ook een overzicht geven over de afgelopen 25 jaar
Medemalaca Vocali.
Voor velen een herkenning van hetgeen zich in het verleden heeft afgespeeld en voor anderen
een mogelijk verrassende samenvatting van datgene wat door Medemalaca Vocali werd
ondernomen.
Voor de toekomst zullen wij ons blijven inzetten om zang en muziek op het klassiek vlak
verder te ontwikkelen en zo onze bijdrage te leveren aan de culturele gemeenschap van
Medemblik.
Het bestuur

Rutie Breebaart, Gerard Lakeman (pm), Piet Jansen (vz), Emmy Roos (secr), Door Stavenuiter

