25 jaar Shantymen Kaap Hoorn.
Het bestuur van ShantyNederland kreeg een uitnodiging om het jubileumfeest ter gelegenheid van
het 25 jarig bestaan van het koor Shantymen Kaap Hoorn op 25 januari jl., mee te komen vieren.
Hieraan werd graag gevolg gegeven en omdat ik het dichtst bij Hoorn woon, had ik het genoegen
ons bestuur te mogen vertegenwoordigen.
Rond half acht die avond stond er voor de fraaie monumentale oude Oosterkerk al een lange rij van
familie, vrienden en relaties van het koor te wachten tot de deur open ging. Een ieder was vol
verwachting voor wat het koor ten gehore zou brengen. Wel, daarin werd men niet teleurgesteld.
Na een inleidend woordje van de voorzitter ,die memoreerde dat exact 25 jaar geleden, op dezelfde
datum, het koor officieel was opgericht, werd met het lied “200 dagen storm per jaar” het optreden
begonnen. Een keur van bekende en minder bekende shanties en seasongs, gezongen in het
Nederlands, Engels, Frans, Zweeds en zelfs Russisch, maar ook een aantal eigen nummers, werd ten
gehore gebracht. Het was een boeiend optreden van een uitstekend koor dat de meeste nummers
driestemmig ten gehore bracht. Het koor werd zeer goed muzikaal begeleid door twee
accordeonisten, een gitarist en en een koorlid op de bodhran. Het koor stond onder de bezielende
leiding van de dirigent James Zwaag,
Na de pauze was er een optreden van de groep Ancora met shanties, Ierse folk en pop, met daarna
nog een gezamenlijk optreden van Ancora met de Shantymen Kaap Hoorn. Helaas heb ik dat niet
meer mee kunnen maken, daar ik met de trein was gekomen en weer bijtijds de trein moet pakken.
Graag wil ik de mannen en 1 vrouw! van Shantymen Kaap Hoorn, mede namens ons gehele
bestuur, nogmaals feliciteren met dit jubileum. Op naar een volgende lustrumviering mannen!
Ik heb genoten van jullie geweldige optreden in een bijzondere ambiance,
Mindert Drenth

