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Het shantykoor treedt gemiddeld 20 maal per jaar op. Soms is het optreden besloten, bijvoorbeeld wanneer we door een
bedrijf worden uitgenodigd om een jubilaris toe te zingen. Daarnaast geven we concerten op fraaie locaties, die voor een
ieder toegankelijk zijn. Hier vermelden we die openbare optredens:
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Het is alweer geruime tijd geleden, dat u van ons koor een nieuwsbrief heeft ontvangen. De Corona crisis
heeft wereldwijd een grote impact op de samenleving gehad en ook voor ons koor zijn de gevolgen hiervan
merkbaar. Zo hebben wij de afgelopen twee jaar nauwelijks kunnen repeteren en hebben we slechts één
optreden mogen verzorgen. Net nu we weer wat zijn opgestart, worden we wederom geconfronteerd met
een lockdown. Maar achter de schermen werken we er hard aan om straks, als dat weer kan, klaar te zijn
om iedereen live van onze muziek te laten genieten. Via deze nieuwsbrief houden wij u regelmatig op de
hoogte van alle ontwikkelingen rond ons koor.
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Kerkje van Ellisdiek
Dorpskerk Sint Laurens
Middelburg Vólkoren

afgelast i.v.m. Coronaregels
aanvang 20.00 u.
tijden volgen later.
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Op 21 november jl. mocht Het Veerse Scheepstuig e i n d e l ij k weer optreden!
Hoe fijn iedereen dat vond kunt u beluisteren en bekijken in een mooie documentaire, die Peter Vierhout ter plekke maakte:
https://youtu.be/zk35UxPj4Po
≈≈≈≈≈≈≈
VD van het koor in Veere
Een behoorlijk deel van ons repertoire staat op CD’s. Voorradig zijn op dit moment: Alle hens aan dek en Vrij als de wind. En
we hebben vorig jaar een DVD gemaakt in de grote kerk van Veere.
De CD’s en de DVD zijn te koop (€10,- per stuk) na de optredens of bij de BD-Store in Middelburg of bij Henk Vreeke:
havreeke@zeelandnet.nl (telefoon: 0118-611186).
Een voorproefje van onze DVD
krijgt u via deze link:
https://youtu.be/ltQ5U2WnaaU
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De nieuwsbrief van Het Veerse Scheepstuig wordt verzorgd door Jaap Gelok, Rob Miezérus en Peter Vierhout.

