DECEMBER 2017

Prachtig weer in Spakenburg
Wim Plenders Bora Bora schalmde in het centrum, op de Spakenburgse markt. Het prachtige weer was
ernaar om dit lied ten gehore te brengen. De vele bezoekers genoten van de optredens en zongen uit volle
borst mee.

3 september was er weer een enorm spektakel
tijdens de Wereld Haven dagen in Rotterdam.
Op verschillende plekken in de oude haven van
Rotterdam trad het Ruime Sop op en als laatste
onderaan de Erasmusbrug. De vele duizenden
mensen genoten van de sfeer die er heerste. Buiten
het Ruime Sop traden er nog meerdere Shanty
koren op.
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Zingen tussen
de buien door
Afgelopen donderdag trad het Ruime Sop, net
als de week daarvoor in Hilversum, op tijdens
de markt in Bussum. De bezoekers van de markt
werden opgevrolijkt met leuke liedjes die het
slechte weer een beetje deden vergeten. Op vijf
verschillende plaatsen op de markt liet het koor
zich horen tot genoegen van de bezoekers.

Boomspiegeldag

De boomspiegeldag in Naarden werd op de Juliana van Stolberglaan, onder leiding van bloemist Cees
Bouman georganiseerd. Buurtbewoners planten in de perkjes bij de boom in de straat bloemen die daar
blijven staan, dit om de buurt op te vrolijken. Het Ruime Sop was uitgenodigd om deze feestelijkheden
op te luisteren. Een tegel bij de boom met het opschrift “van ons”!!

Het Soester Shanty Knollenkoor
Het Soester Knollenkoor (Koor zingt ook shanty
maar is geen shantykoor) organiseerde een festival
met verschillende koren waaronder het Ruime Sop.
In een grote tent werd het festival opgevoerd en
met vele bezoekers werd het een bijzonder feest.

SDO 100 jaar

Hendrik Groen, met Soppers

Met vreugde nam het Ruime Sop nieuw gesponsorde jacks in ontvangst om de komende jaren, bij
minder weer, deze aan te kunnen trekken bij een
optreden. Deze jacks werden in café ’t Raedthuys
gepresenteerd. De jacks zijn gesponsord door
Verkeersopleidingen Jan ter Beek, Van Joolen BV
centrale verwarming, Verwoerd watersport en
Van Paridon containers en recycling. waar het koor
bijzonder blij mee is. De jassen werden ingewijd in
café ’t Raedthuys in Bussum.

Een aantal zangeressen van de Smarttease en zangers van het Ruime Sop zijn door theatergroep Bos te
Amsterdam gevraagd om mede op te treden en/of te figureren in de bekende serie van Herman Groen in
theater Spant te Bussum. Wat een eer en een spanning. Oefenen van 8 liedjes meerstemmig
onder deskundige leiding van de echtgenote van een koorlid van het Ruime Sop. De uitvoering was 16
december in ‘t Spant. De generale repetitie, de spanning veel onderlinge gezelligheid hebben de doorslag gegeven voor een fijn optreden en een goede ontspanning.

Wijk bij Duurstede
Het rapport is binnen
Het Shanty festival in Wijk bij Duurstede was
dit jaar een festival waarbij alle winnaars van de
afgelopen jaren meededen. Een spektakel met
de beste Shantykoren uit heel Nederland. Ook
het Ruime Sop was daar aanwezig als winnaar
van het jaar 2015 als het beste Shantykoor van
Nederland. De jury notities waren uitermate
positief. Dit jaar ging de eerste prijs niet mee
naar Bussum, maar gezien de cijfers een
uitstekend resultaat.
Vocaliteit /mooie combi aan stemmen; goed;
goede balans in het koor; goede zang, groot
volume, krachtig; enkele stemmen overheersen;
40 punten
Muzikaliteit /goed; wisselend maar overwegend
goed; bas soms wat hard, solist prima; niet altijd
exact op tijd; 40,5 punten

Verstaanbaarheid /engels iets minder; zeer goed;
prima; goed;38 punten
Repertoire/Originaliteit/ heel leuk origineel
lied en attributen; goed toneel, koor in combi ook
goed; originele keuze, leuke rekwisieten; leuk;
laatste lied erg leuk; 40 punten
Presentatie /enthousiaste; groep koor en solist
plezierig; ziet er goed uit, het plezier spat er
vanaf; koor ziet er strak uit, vrolijke bende;
enthousiast; 39,5 punten

Opmerking/ wat een sfeer!! Lekker meezingen!
Letten niet erg op dirigent; goede ritmesectie
(bas en drums)!! Originele aanpak; wordt jullie
houten poot een gouden poot?; beter op dirigent
letten; schipper ik wil varen = origineel;
TOTAALSCORE 198 punten

Shantykoor
Het Ruime Sop
Wenst u fijne kerstdagen
en een mooi, bijzonder en
muzikaal 2018!

