Concert met Dub de Vries groot succes (29-5-2010)
Laatste aanpassing zondag 16 januari 2011 19:29

De belangstelling voor het concert dat Dub de Vries & Friends zaterdagavond 29 mei 2010 hun
gasten aanboden in de Grote Kerk van Westzaan was zó overweldigend dat er tientallen extra
stoelen moesten worden bijgezet.

Reden van dit feestelijk concert was het heugelijke feit dat Dub de Vries al 45 jaar orgels
bespeelt in Nederland en ver over de grens. Vele bevriende solisten verleenden hun
medewerking aan deze muzikale happening zoals de bekende panfluitiste Liselotte Rokyta
(speciaal hiervoor uit Tsjechië overgekomen), sopraan Mirjam Betjes uit Heemskerk, de
Geestmerzangers uit Broek op Langedijk met bariton Peter Schoon alsmede de koren Jubilate
Deo uit Opperdoes en het Christelijk Amsterdams Mannenkoor. De begeleiding was in handen
van pianist Arie Horst aan de vleugel en vanzelfsprekend jubilaris Dub de Vries op het prachtige
Flaes & Brünjes orgel van de Grote Kerk. In de loop van de avond werden tijdens het concert
vier samenzangnummers opgenomen door STH Records. Indrukwekkend was de intro van het
concert toen zangeres Mirjam Betjes en panfluitiste Liselotte Rokyta met het
indrukwekkende Amazing Grace langzaam de kerk binnenschreden.De ruim 350 aanwezigen
vielen vervolgens spontaan in. Na afloop van het concert werden bezoekers in de gelegenheid
gesteld de twee nieuwe CD's van Dub de Vries aan te schaffen. Zowel de productie 'Heer ik
kom tot U' als 'Dub de Vries 45 jaar organist' zijn vanaf heden verkrijgbaar bij muziekshop
Edwin Vermast aan de Noorderhoofdstraat te Krommenie of telefonisch te bestellen via (075)
6423740. Jubilaris Dub is nog steeds niet helemaal bekomen van de vele reacties die het
jubileumconcert van zaterdag jongstleden teweeg hebben gebracht. ,,Ik heb de dag daarop
maar even een paar uur de stekker uit de telefoon getrokken om een beetje rust te krijgen," laat
hij lachend weten. ,,Maar al die mensen en die warme belangstelling...het is echt grandioos
geweest!'
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