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Ettense koren zoeken zangtalenten
Mannen- én vrouwenkoor in actie

Na het uitverkochte
Carmina BuTana-concert eer
der dit .jaar, besloten de twee
Ettense koren hun zangtalent
opnieuw te bundelen trldens
een spetterend kerstconcert. Al

,iijn ze daarvoor nog wel op

zcek naai- muzil<ale verster-
kirrg. "lloe rneer zangliefheb
bers hoe beter', vertelt Mayke,

die zelf al jaren zingt bij Con

13rio. 'Als_1e dol bent op zingen
is dit dé ideale manier om
kennis te maken met een koor.

Je oefent iedere week met ons
mee, krijgt professionele be
geleiding. En werkt natuurlijk
samen toe naar een fantas-
tisch concert."

Al hoopt het Ettense echtpaar
stiekem wel dat deze gastzan-
gers uiteindellk blr;ven plak-

ken. "We kunnen altijd nieuwe
leden gebruiken. Al heb ik

goede hoop, want als je een-
maal besmet bent geraakt met
het koorvirus wil je niet meer
weg'l lacht Rudy. "Weet je wat
het is? Het koor heeft nog
sÏeeds een beetje een stoffig
imago, maar op het moment
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dat mensen deel uit maken
vdn een kool merken ze in-
eens dat het alles behaive
stoffig is. Natuurlilk staat de

kwaliteit van zilng bij ons hoog
in Iret vaandel. maar dat staat
het bierlle na.ifloop ookl"
"Het is zo veel rreer d.lr rlleerr
ma,lr eec kr:ror'l vult l'4ayke

aan. "We deieir nirI alleen
onze passie voor zingett, rraar
ook lief en leed. Als een van de

leden een kindje heeft gekre-
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gen staat het hele koor binnen
no time op de stoep om een

serenade te brengen, maar
ook als er iemand in het hu-
welijksbootje stapt of overlijdt
staan we als koor paraat." Haar

man Rudy vervolgt: "Het is ge-
woon een hele leuke groep
mensen. Een groep waar je als

buitenstaander brj wil horen

en waarbij je ook niet meer
weggaat als je er eenmaal bij
hoort."
ln huize Wieskamp is hét koor
dan ook een favoriet onder-
werp van gesprek. "Het is heel

leuk dat we deze passie samen

kunnen delen. Hoewel we al-
lebei in een ander koor zingen,
vinden we het ook heel leuk
om samen op het podium te
staan. Zo hebben we al een
keer een duet gezongen tij
dens een bruiloft van vr ien-

den'l vertelt Mayke.

Dochter Sophie (z) is in ieder
geval al besmet geraakt met
het koorvirus en gaat als het
aan papa Rudy ligt over een
tijdje gezellig mee.

Het EMK i"epeteert elke maan-

dag van 19"45 tot 22.oo uur en

Con Brio elke woensdag op
dezelfde tijd, beide bij zaal

Köster in Etten.

Opgeven kan via conbrioet-
ten@gmail.com of info@et-
tensma nnenkoor-n l.
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Rudy en Moyke Wíeskomp, gepassioneerde zongers von respectievelryk Ettens Mannenkoor en Con Brio. (foto: Roel Kleinpenning)
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