
Optreden in de Orchideeënhoeve te Luttelgeest op Kaarsjesavond 7 
december 2019.  
Zeven december! De eerste kaarsjesavond in de Orchideeën. Ons koor mocht daar de spits afbijten. Er 
was overlegd dat we drie keer een half uur zouden zingen. En uiteraard hebben we gezorgd dat we 
een repertoire hadden dat afgestemd was op de komende  kerstdagen. Om 18.00 uur was ons eerste 
optreden gepland. Ons optreden was, zoals ook in de voorgaande jaren, in de ”Zwevende 
Bloementuin”.    
Het is een prachtige locatie. Voor een koor met totaal een dertigtal leden was het, gezien de 
beschikbare ruimte, echter wel moeilijk om zich te kunnen opstellen. Maar met een beetje inschikken 
lukte dat toch uitstekend. 

Omdat er drie optredens waren 
gedurende de avond en het publiek 
steeds anders was konden we een 
aantal liederen twee keer ten gehore 
brengen. Ook onze solisten kwamen 
daarbij aan hun trekken met het 
kerstlied ”Go tell it tot the mountain” 
en het lied ”Sonny’s dream” dat over 
een moeder gaat die niet wil dat haar 
zoon naar zee gaat.  
Liederen die met de zee te maken 
hadden waren onder meer ”Calypso” 
(een droom van een mooi zeilschip) 
en ”Deze Zee”. Andere liederen 

waren o.a. ”Westenwind” en ”Steal away”. 
En om in de kerstsferen te komen brachten we natuurlijk ”Stille nacht, heilige nacht” en ”The little 
drummerboy”, begeleid door onze drummergirl Christie, ten gehore. Een mix van een kerstlied en een 
zeemanslied was  ”Kerstmis op zee”. Omdat we drie keer een half uur hebben gezongen bestond ons 
repertoire uiteraard uit nog meer liederen die met veel verve ten gehore werden gebracht. Het hele 
koor heeft volop genoten van dit optreden. De acoustiek was, ook gezien de reacties van het publiek, 
uitstekend. Het publiek was ook, gezien het vele applaus dat we kregen, bijzonder gecharmeerd van 
ons optreden. 
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