“WIJ BEDANKEN DE SPONSOREN DIE DIT CONCERT MEDE MOGELIK HEBBEN GEMAAKT”

Heiloo

Limburgia vlaai Assendelft

Bij het 35 jarig jubileum………..
Tijdens het 25‐jarig jubileum van ons koor is een prachtig boek uitgegeven
waarin de ontstaansgeschiedenis van het ZIM gepubliceerd is. “Het is
jammer dat er in de Zaanstreek geen mannenkoor meer bestaat”, is in het
boek opgetekend; dat was toen de conclusie en door de daadkracht van de
pioniers, was op 22 november 1983 het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor
een feit! De groei was turbulent: na verloop van tijd telde het koor 156
leden. Die tijd is echter voltooid verleden tijd. Nu telt het koor 98 zangers.
Het koor heeft in zijn geschiedenis drie dirigenten gekend: Dick Vermeulen
was de man van het eerste uur, gevolgd door Jan Quintus Zwart die weer op
zijn beurt werd opgevolgd door de huidige dirigent Martin Mans. Vanaf 1
januari zal de nieuwe man zich aandienen: Hugo van der Meij.
In de afgelopen 35 jaar is er veel gebeurd. Prachtige concerten in
schitterende gebouwen; wereldberoemde solisten hebben met het koor
mooie muziek ten gehore gebracht. Men kon ons terugvinden in de studio’s
voor tv‐optredens enz. Dat mag allemaal waar zijn maar het mooiste is toch
zoals de wethouder van Zaanstad het in 2008 formuleerde: “Houd de
lofzang gaande”. En dat hebben we in al die 35 jaar gedaan. Of zoals ooit
een Zimmer opmerkte: “Zingen dat het een lust is”. Zo is het! Want de
mannen uit en rond de Zaanstreek doen niets liever.

ZIM IN CONCERT………….
Naast de TOON‐concerten verleent het ZIM in de maanden november
en december ook haar medewerking aan:
2 december

Adventsconcert, Ter Coulsterkerk Heiloo

18 december

Adventsconcert, volkskerstzang in de
Laurentiuskerk te Heemskerk

20 december

Groot Zaans Kerstconcert in het Zaantheater te
Zaandam

[voor meer details , bijv. aanvangstijden en adressen, zie onze website / agenda.
Daar treft u de benodigde gegevens aan. www.zimmk.nl]

Naast het geestelijke lied heeft het koor gekozen voor een thema: Zim op
TOON. Twee jaar geleden, toen we begonnen met de voorbereiding van de
jubileumconcerten, zou Toon Hermans 100 jaar geworden zijn. En het leek
ons goed om een hommage te brengen aan deze grootse kunstenaar. Al
deze Toon liederen zijn door de zoon van Martin Mans, Jos Mans voor het
ZIM speciaal gearrangeerd. Of wij hierin geslaagd zijn, laten we aan u over
maar in ieder geval heeft het ons heel veel zangplezier opgeleverd. U hoort
vanavond een zestal liederen van hem afwisselend van stemming: van
vrolijke deuntjes naar liederen van bezinning.
Wij wensen u een heel mooi jubileumconcert toe!
Namens het bestuur van het ZIM,
Gerrit Kramer, voorzitter,
Jan Hotting coördinator jubileumconcert
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Refrein Toon liederen

We zijn vereerd met de medewerking van

Er moet toch een plek zijn:
Refr. Ik weet het niet zeker maar ik heb zo’n idee

Altijd zal ik van je houden
Altijd zal ik van je houden
Altijd blijven wij een paar
Altijd zal ik van je houden,
Al word ik honderdvierentwintig jaar
Altijd zal ik van je houden, altijd blijven wij een paar
Altijd zal ik van je houden, altijd blijven wij een paar
Altijd zal ik van je houden, altijd blijven wij een paar
Riternuto: altijd – blij‐ven wij een…….paar

Petra Berger soliste

Dirk Out organist

Wim de Penning synthesizer

Café Biljart
Café Biljart, café Biljart, klein stukkie groen voor ’t eenzame hart
Het schuifje zegt klik, balletje tik, die ene bij jij en de andere ben ik

Oh Carolien
Oh Carolien Oh Carolien
Heb je nog die blauwe ogen, Oh Carolien

Mark Brandwijk vleugel

The Martin Mans Band

Vierentwintig rozen
Vierentwintig rozen, vierentwintig rozen, vierentwintig rozen voor jou;
la la la la laa, laa la laa

Martin Mans algehele leiding
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Programma
1. ZIM en Petra Berger
God and God alone

‐ tekst/muziek Phil McHugh

2. Opening door de voorzitter
3. ZIM
Keerpunt
We liepen samen door het veld

‐ t: Kees ’t Hart, m: W. Hardebol
‐ Fr. Kockx

4. TMMB (introductie Martin Mans)
5. ZIM
Lichtstad
Ga maar gerust

9. ZIM
Majesty
Er is een God die hoort

‐ tekst en muziek Jack W. Hayford
‐ G.C. Stebbins, MK Bew. J. de Graaff

10. TMMB
11. ZIM
Rust
Will the circle be unbroken

‐ tekst/muz. Martin Mans
‐ t. A. Habershon, muz. C.H. Gabriël

12. Petra Berger
13. Ode aan Toon Hermans door de voorzitter

‐ Elsie Ahlwen / Meindert W. Kramer
‐ t: S. de Vries, arr: Martin Mans

Derde vers Lichtstad samenzang:
Wat een vreugde zal dat wezen; straks vereend te zijn met Hem.
In de stad met paarlen poorten, In het nieuw Jeruzalem
Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist’ren naar ZIJN liefdesstem;
Daar geen rouw meer en geen tranen;
In het nieuw Jeruzalem

14. ZIM ‘op Toon’
Er moet toch een plek zijn (met Petra Berger) ‐ Toon Hermans ‐ Arr. Jos Mans
Altijd zal ik van je houden
‐ Toon Hermans ‐ Arr. Jos Mans
Café Biljart
‐ Toon Hermans ‐ Arr. Jos Mans
15. Dankwoord door de voorzitter
16. ZIM en Petra Berger
Dank sei Dir, Herr

‐ G.F. Händel (bew. A. v.d. Hoeven)

6. Petra Berger (solo)
7. Ode aan Toon Hermans door de voorzitter
8. ZIM ‘op Toon’
Oh Carolien
Engel Gabriël (met Petra Berger)
24 rozen (met Petra Berger)

‐ Toon Hermans ‐ Arr. Jos Mans
‐ Toon Hermans ‐ Arr. Jos Mans
‐ Toon Hermans ‐ Arr. Jos Mans

PAUZE
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