
Popkoor Ambiente uit Geesteren repeteert voor het concert van zaterdag 16 oktober in Erve Kampboer. Links diri-
gent Hans Lammers. foto Rikkert Harink

muzikanten van het begeleidings-
combo telt Ambiente 38 leden, aÊ
komstig uit Geesteren, Albergen
en Almelo. ,,Met name mannen
zijn nog welkom om mee te zin-
gen", aldus Veltmaat.
Het is de insteek van het koor om
twee keer per iaar een concert te
geven. Daar is even de klad in geko-
men, omdat Ambiente veel nieu-
we leden in de gelederen heeft.
Het kost nu eenmaal tijd om alle
liedjes in te studeren. Met dirigent
Hans Lammers uit Fleringen - mu-
ziekdocent aan Het Noordik - is
nu,een rnooi programma samenge-
steld. ,,We zingen nog vooral num-
mers uit de jaren zeventig", vertelt
Veltmaat. ,,En verder enkele go-
spelsongs. Maar we willen oÀs ook
meer gaan toeleggen op actuele
liedjes. We zingen zaterdagbijvoor-

beeld'Bad day'van Daniel Powter.
Het is met'Mister Blue Skv'van
E.L.o. één van de meest génefde
nummers bij ons koor. Het vlotte-
re repertoire vinden we het leuk-
ste, dat is heerlijk om re zingen.
En het is ook prima wanneer de
mensen in de zaal dan lekker mee-
doen of meeklappen."
Velthuis zegt dat het concertzater-
dag'echt een avondje uit'is. ,,A.ls
je muziekfan bent en je woont in
de buurt dan moet je gewoon ko-
men."
Optreden popkoor Ambiente, zaterdag
16 oktober in Erve Kampboer aan de
Kampboerlaan 6 in Ceesteren. De zaal
gaat 20 uur open, terwijl het concert
om 20.30 uur begint. De entree be-
draagt 7,50 euro (inclusíef koffie en
cake). Kaarten zijn verkrijgbaar bif Erve'
Kampboer.

Lekker zLngen en klappen 
w*a

GEESTEREN - De leden van pop-
koor Ambiente uit Geesteren mis-
sen zeer zelden een repetitie. Het
is bijna te gezellig op die avonden
in de peuterspeelzaalvan Erve
Kampboer. Koorleden Mirjam Velt-
huis en Désirée Veltmaat vertellen
glimlachend over de grappen en
grollen tijdens de oefensessies. Te-
gelijkertijd geven ze aan dat het
koor wel degelijk een 'bepaalde
kwaliteit' nastreeft.,,We Zijn niet
voor niets heel druk met alle voor-
bereidingen op het komende con-
cert. Je moet aan pr doen, affiches
regelen, het licht en geluid verzor-
gen en ga zo maar door, maar het
moet ook leuk en gezellig zijn",
zeggen ze.Dat concert wordt zater:
dag 16 oktober gegeven in Erve
Kampboer. Het koor bestaat inmid-
dels ruim zeven jaar. Inclusief de
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