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AGENDA
23 januari 2010, Reprise Grenzeloos 

Swing Close in “De Kamers”

Reprise van het optreden van 3 oktober 

’09. Laatste voorstelling “Grenzeloos” .

Entree: 10,-, Aanvang 20.15 uur

Reserveren kan op: www.dekamers.nl

6 februari 2010, Inloopconcerten in De 

Icoon, Leegwater 1-3, Amersfoort.

Jaarlijks terugkerende concertreeks

Tijd: 15.00 uur, toegang gratis

5 juni 2010, Vocaal festival Amusing

Hengelo. Meer informatie is te vinden 

op:

www.amusing-hengelo.nl

2 oktober 2010, avondvullend  optreden

Locatie: De Lieve Vrouw, Amersfoort.

Informatie volgt nog.

COLOFOON
Layout: Bas van den Brink. Tekst en foto’s: Bert Eerden, Bas 

van den Brink. 

Heb je een leuk artikeltje voor de nieuwsbrief? Kopij kun je 

sturen naar: Info@SwingClose.nl onder vermelding van “kopij 

Nieuwsbrief”. www.SwingClose.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar onze website 

www.SwingClose.nl onder de kop nieuws kun je je

aanmelden bij “Nieuwsbrief”.

Door: Bert Eerden

Nauwelijks terug van de 

indrukwekkende crematie-

plechtigheid rondom het 

overlijden van een oud-lid van de 

Vocal Group Amersfoort, Thea

Mijnders, moesten we snel

omschakelen naar totaal ándere

sferen.

Mieke en ik kwamen terecht in 

een Nieuwjaarsactiviteit van voc.

group "SWING CLOSE". De 

repetitie-lokaliteit in de Vrije

School was gezellig ingericht en 

alles stond klaar om de gasten

een bijzondere avond voor te

toveren. Want zo zou ik het wel

willen noemen. Alle creativiteit

werd uit de kast gehaald. In 

diverse samenstellingen, van 

solo, duo, trio, tot kwintet traden

leden van "Swing Close" voor het 

voetlicht. Wat een originaliteit én

kwaliteit werd hier ten gehore

gebracht. 

De "opperstalmeester" Klaas

Slijkerman introduceerde alle acts 

met humor. Het spits werd deze

avond afgebeten door het 

Bestuur. Dit vijftal zong, in een

geheel eigen presentatie, Piu non 

si trovano, waarbij het aan het 

einde niet schuwde enige zelfspot

te bezingen op de bestuurlijke

kant van deze club.

Het zou te ver voeren om alle

gepresenteerde onderdelen

afzonderlijk te vernoemen. Toch

wil ik graag enkele "toppers" 

noemen: Tenor Gert leefde zich

op gitaar helemaal uit in "Wish" 

en Sopraan Sara liet horen over 

welk een prachtige stem zij

beschikte in het Zweedse "Vem

kan segla". De komische act van 

Marlies viel ook in de smaak. Zij

voerde pop "Carlos" speciaal

daartoe ten tonele. En wát te den-

ken van de door iedereen met 

volle borst meegezongen Schaffy-

kraker "Zing, vecht, huil, bid...."

Vrienden van Swing Close

Uiteraard wilde "Swing Close" als

geheel niet achterblijven en 

vergaste het publiek een tweetal

keren met enkele goed gezongen

én gepresenteerde "kaskrakers".

Een heerlijke avond, die uit doet

zien naar het volgende optreden

van deze sterk in de lift zittende

vocal group. Schrijf 23 jan. in de 

agenda's, beter nog:  bestel

kaarten voor hun concert in "De 

Kamers".

Op deze manier een start maken

van het nieuwe jaar 2010 was 

hartverwarmend.

Met dank,

Bert en Mieke Eerden


