
Lenteconcert Ambiënte: een top avond 
muzikaal entertainment     
                 
Geesteren – Een sfeervol Erve Kampboer, gehuld in voorjaarsbloemen en rode tulpen. Buiten 
liet de lente het even afweten maar zodra het publiek binnen was werd men meegenomen door 
de muzikale klanken van Popkoor Ambiënte. De sfeer zat er meteen goed in en het koor denkt 
dan ook met een warm hart terug aan het concert van afgelopen zaterdag. Het popkoor was 
goed voorbereid en had er veel zin in, het enthousiasme spatte er dan ook van af. 

Het concert begon met het vrolijke “Listen to 
the Music” en hiermee werd gelijk de toon 
gezet voor
de rest van de avond. In een snel tempo 
wisselden verschillende muziekgenres zich af, 
van reggae tot rock, van Afrikaanse invloeden 
tot Nederpop. Gevoelige solo’s waar het 
publiek even heel stil van werd, afgewisseld 
met vrolijke Spaanse invloeden waarbij de 
zaal helemaal uit z’n vernieuwde dak ging. 
Het 7-stemmige “Africa” van Toto was één 
van de hoogtepunten van de avond. Met de 
bijbehorende donder en bliksem in het intro 
was de lente even ver te zoeken. De 
afwisseling van de nummers uit alle decennia 
van de popmuziek, de professionele 
begeleiding van het eigen 4-tallige combo en 
de inleving in de gebrachte nummers zorgden 

ervoor dat alle ingrediënten aanwezig waren 
voor een spectaculaire avond. 

Warm applaus en een staande ovatie
Het popkoor werd op sublieme wijze 
gedirigeerd door dirigent Hans Lammers. Hij 
leidde het koor op een unieke manier door het 
concert heen en de waardering hiervoor kwam 
dan ook tot uiting in een warm applaus en een 
staande ovatie van koor en publiek.

Een aantal toegiften, waaronder “Bohemian 
Rhapsody” en het vrolijke “La Bamba” 
maakten de avond compleet en het publiek 
heeft dan ook genoten van een succesvolle 
avond met Popkoor Ambiënte. Hier kan geen 
tv-avondje tegenop, muzikaal entertainment 
ten top.


