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17 KORENMIDDAG BIJ DE “ de Klankentappers” in Sint Maartensbrug.
Zondag 31 maart a.s organiseert het koor de Klankentappers uit Sint Maartensbrug alweer hun 17e koren middag in Dorpshuis
de Uijtkijk te Sint Maartensbrug. Deze middag is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste festiviteiten in de
categorie van het Nederlandstalige reportoire. Het mag dan ook al jaren op een warme belangstelling rekenen van jong tot
oud, en waar gezelligheid altijd hand in hand gaat met muzikale ondersteuning van diverse koren.
Dit jaar zullen de Klankentappers de middag gaan vullen samen met het Langedijker koor en Popkoor Notebook uit Heiloo om er
weer een fantastische middag van te maken, om de altijd volle zaal aan publiek weer een muzikale middag te bezorgen waar nog
lang over na gepraat zal worden..
De gezellige nummers van o.a Frans Duits, Frans Bauer, en Jeroen van der Boom zullen worden afgewisseld met nummers uit
het oude tijdperk. Aan gezelligheid zal het ook deze keer dus zeker niet ontbreken.
De middag ziet er als volgt Uit. Om 13.30 trapt het Langedijker koor af voor hun optreden van 25 minuten, gevolgd door de
e

Klankentappers zelf, en als 3 koor komt popkoor Notebook aan de beurt. Daarna gevold door een verloting met prachtige
prijzen. Na deze pauze komen alle 3 de koren nogmaals aan bod, waarna er om 17.15uur een gezamenlijk optreden staat
gepland, om het publiek een fantastisch afscheid te bieden.
De klankentappers staan reeds vele jaren onder leiding van dirigent Hans Lakeman uit Schagen, en worden muzikaal live
ondersteund door Dirk Langendijk ( mister Uienhoop) op accordeon, Jan Schilder op drum.
Deze koren middag wordt gehouden op zondag 31 maart a.s in Dorpshuis de Uijtkijk, Maarten Breedtstraat 1 te Sint
Maartensbrug
Aanvang 13.30 uur ( zaal open om 12.30uur)
Eindtijd 17.15 uur
Gratis Entree
Info: 0224-552035 www.de-klankentappers.nl

