CONCORDIA 100XJNG
HITS, de koninklijke start van het jubileumjaar ‘Concordia eeuwig jong’
“In alle opzichten een verrassende start van het eeuwfeest van Concordia.” Dat was de opdracht van
de jubileumcommissie in maart van dit jaar. Bovendien zou die activiteit door de malletband
georganiseerd moeten worden, ergens in april.
Met deze boodschap ging de malletbandcommissie aan het werk. Een taptoe, een showoptreden op
de Markt, een samenwerkingsverband met andere showbands; diverse opties passeerden de revue.
Maar ja, weersomstandigheden en beschikbaarheid van locaties waren wel risico’s. Besloten werd
verder te zoeken naar een locatie binnen Winterswijk waar een en ander binnen kan worden
georganiseerd. Het kwartje viel toen de mogelijkheid werd geopperd om contact te zoeken met
Vereeniging Volksfeest Winterswijk en te onderzoeken of een deel van het Koningsdagprogramma
door Concordia ingevuld zou kunnen worden.
Na vruchtbaar overleg, een korte presentatie van de opzet en instemming van Vereeniging Volksfeest
en zustervereniging KWOV, werd bekend dat Concordia op Koningsdag het programma in Theater de
Storm mag gaan invullen. De eerste piketpaal was geslagen!
Maar wie A zegt, moet natuurlijk ook B zeggen! Om ervaring in te brengen en om de
toneelpresentatie zo optimaal mogelijk te benutten werd de samenwerking gezocht met Slagmoals
Theaterproducties. Ondertussen was er al een inventarisatie gemaakt van mogelijke (internationale)
deelnemers, werden contacten versterkt en werd een intensief repetitieschema gemaakt om de
voorbereiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Om voor de buitenwereld inzicht te geven in het spectaculaire programma dat ‘Muziek in beweging’
als thema heeft, werd door het productieteam een flitsende promoclip gemonteerd: HITS zag het
levenslicht!
De komende maanden zullen we uitgebreid terug komen op de vorderingen die we hebben gemaakt.
Een tipje van de sluier: de productie zal uit drie delen bestaan met elk een eigen thema en setting
met steeds weer een verrassende mix van de grootste muzikale hits in combinatie met dans, een
koor, verschillende gastmuzikanten, beeld en mooie showelementen.
Noteer alvast: HITS, zaterdag 27 april 2019, 12.00 tot 16.00 uur, Theater de Storm!
Malletband Concordia, namens productieteam HITS,
in samenwerking met Slagmoals Theaterproducties

