Kinderkoor “Het Lichtpuntje”
Door: Gera de Vries

Kinderkoor het Lichtpuntje bestaat al een fors aantal jaren, maar heeft nog niet zo lang geleden de
grote stap gewaagd om eens aan een concours of festival mee te doen.
Voor de kinderen spannend, voor de ouders spannend, voor mij natuurlijk ook: hoe gaan ze het
doen,slaan ze niet helemaal dicht van de zenuwen, kunnen ze hun tekst onthouden , stralen ze wat
uit of lijken het bange muisjes, en: hoe maak ik genoeg tijd tijdens de repetitie voor de reguliere
vieringen om extra op de liedjes te oefenen.
Inmiddels hebben we een keertje meegedaan in Rijsbergen ( goed, daar werden we bijna laatste,
maar ach, het was een leuke en leerzame dag) we zijn naar Kortenhoef geweest, we hebben in maart
meegedaan in Haarlem en ik denk dat de kinderen de smaak te pakken krijgen.
Misschien daarom is het extra jammer dat het festival in Rijsbergen , in september, niet door is
gegaan.
We waren al ruim voor de grote vakantie begonnen met het verplichte nummer, omdat er na de
vakantie wel heel weinig tijd voor was. Ze kenden het ongeveer, dus begin september zijn we
begonnen met de puntjes op de i te zetten: kan ik ze verstaan, is het (redelijk) zuiver, kennen ze hun
partijen en tekst, klopt de begeleiding, kortom we waren er bijna klaar voor.
Jammer is het dan als je twee weken voor het festival hoort dat het niet doorgaat omdat er toch
meer koren zich nog hebben afgemeld.
Gelukkig konden we ons mooie nieuwe nummer in de dienst zingen, en waren de mensen in de kerk
erg enthousiast. De kinderen hebben het idee dat ze voor niets hebben geoefend….. (dat is natuurlijk
niet helemaal waar, maar peuter ze dat maar eens aan hun verstand….)
Hopelijk in het voorjaar weer, met datzelfde nummer???

