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Op 19 december a.s. organiseert TRYN’S ROCK haar derde winterconcert. Na twee vroeg 
uitverkochte edities en de vele positieve reacties, heeft de organisatie besloten deze muzikale 
happening een vervolg te geven. 
Helaas was Brassband De Bazuin dit jaar niet beschikbaar. De organisatie heeft een uitstekende 
vervanger gevonden in de Oldehove Kapel uit Leeuwarden.  Dit gezelschap zal met haar 
feestelijke Egerländer volksmuziek een speciale tint aan de avond geven.

De line-up voor deze editie van het Winterconcert bestaat uit:

• Marcel Smit
• Oldehove Kapel
• Anke de Vries
• Popkoor Wooman
• Mingd Koar Aldtsjerk

Voorverkoop:
Vanaf 1 december zijn kaarten voor het Winterconcert verkrijgbaar op de volgende adressen:
Reinder Koster Douwelaan 30 9062 EN Oentsjerk  tel. 058 - 256 19 77
Eeuwe de Vries Nieuwe Straatweg 35 9061 CK Gytsjerk tel. 058 - 256 25 07

De toegangskaarten kosten € 10,00.

De organisatie wil op voorhand haar trouwe vrijwilligers en alle muzikanten hartelijk danken 
voor hun inzet voor het Tryn’s Winterconcert . 

Met hartelijke groeten,
Organisatie Tryn’s winterkonsert 2015 
Thea Westerhof, Janiene Adema, Reinder Koster en Eeuwe de Vries

op de volgende pagina’s leest u meer over de line-up >>>
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MARCEL SMIT
Marcel Smit, geboren in juni 1977, groeide op in het roemruchte dorp Zwaagwesteinde, “Hikke en Teen yn 
‘e Westereen!”. Al vroeg kwam hij in aanraking met muziek, zijn Opa (Henk Dolstra) speelde klarinet in de 
bekende Leeuwarder formatie “The Red Hot Peppers” en thuis stond de radio echt altijd aan. In zijn jeugd 
wilde hij al graag muziek maken maar muziekopleidingen begonnen vaak met de basis, de blokfluit. 
Muziek volgens het boekje bleek niet te passen bij een creatief kind als Marcel, hij wilde spelen wat hij 
zelf leuk vond. Uiteindelijk werd het diploma toch behaald wat op muzikaal vlak dan ook het enige is 
gebleven. Marcel heeft zelfs nooit weer muziekles gevolgd, tot op de dag van vandaag…  In 2001 kocht 
hij zijn eerste gitaar, nou ja kocht…? Hij betaalde hem met Airmiles die hij spaarde met het tanken. Deze 
Spaanse gitaar werd al binnen drie weken in de kast gezet, hij kreeg de smaak te pakken en er moest 
meteen een “Western gitaar” komen welke hij uitzocht na er alleen een D akkoord op te hebben gespeeld, 
doe deze maar…, meer kon hij niet.

Thuis werd de gitaar elke dag bespeeld en zo leerde Marcel zichzelf met behulp van vrienden en 
akkoordenschema’s gitaar spelen, veel proberen en heel veel oefenen, oefenen en nog eens oefenen…  
Vanaf 2012 schrijft Marcel alles zelf, zowel teksten als muziek.  Inmiddels zijn de liedjes van deze bekende 
fries niet meer weg te denken uit de jaarlijkse Fryske Top 100 en is Marcel een veel gevraagd artiest.

OLDEHOVEKAPEL
Met aansprekende Böhmische en Egerländer volksmuziek weten de Oldehove-muzikanten, onder 
inspirerende leiding van kapelmeester Sjaak van der Reijden, van elk optreden een sfeervolle gebeurtenis 
te maken. Met oog en oor voor detail stelt de muziekcommissie voor ieder optreden een specifiek 
programma samen dat bol staat van feestelijke polka’s, romantische walsen en hier en daar een pittige 
mars. Vele goed in het gehoor liggende instrumentale nummers, al of niet met solisten uit eigen 
gelederen, worden afgewisseld met meeslepende zangnummers door het zangerspaar Durk en Annelies. 
Zij verzorgt ook de presentatie. Zo ontstaat een uniek geheel van gloedvolle muzikaliteit met boeiende 
informatie en hoge amusementswaarde. 

ANKE
Anke zingt al vanaf haar geboorte.  Op 14 jarige leeftijd startte ze samen met een drietal klasgenoten een 
bandje “Zebra’s can Fly” in Dokkum. Menig optreden in lokale zalen (o.a.  Zero Dokkum, Theater Romein 
Leeuwarden) en diverse stadspodia volgden. In 2010 werd meegedaan aan het Frysktalige songfestival 
voor jongeren “SJONG”, waar men twee maal een tweede prijs behaalde met een friese tekst geschreven 
op een nummer van Paulo Nutini. 

In de loop van 2011 organiseerde de band  een  afscheidsconcert  in Dorpscentrum “De Beier” te 
Rinsumageest.  Zoals zo vaak rond de leeftijd van 18 jaar, zoekt een ieder zijn eigen studie en kamer in 
een der studenten steden, waardoor verder samenspelen onmogelijk wordt. 

Anke treedt tegenwoordig regelmatig solo op bij diverse restaurants, jaarmarkten en zalen in 
Leeuwarden e.o.  Bovendien heeft ze met ICKY PACK een eigen nummer opgenomen, welke ze 
regelmatig vertolken. Momenteel is Anke regelmatig in de studio te vinden voor het opnemen en 
ontwikkelen van eigen nummers in combinatie met andere artiesten.

lees verder >>>
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POPKOOR WOOMAN onder leiding van Marjan Holtrop
Popkoor Wooman bestaat uit 30 vrouwen. Wij wonen allemaal in de regio Trynwâlden. We oefenen elke 
dinsdagavond van 19:45 tot 21:45 uur in het BOB-gebouw te Oentsjerk. De zingende dames hebben 
allemaal een druk leven, werken hard en vinden elke dinsdagavond veel verbinding, ontspanning en lol 
bij elkaar door het zingen. 

Al in juni 2012 verzorgde Popkoor Wooman haar eerste optreden, namelijk op het dorpsfeest te Nijlân. 
Een collega van een koorlid woont daar en gaf aan dat er opgetreden kon worden; dapper als de 
Woomanners zijn, zijn ze dat meteen aangegaan en hebben daar met 4 ingestudeerde nummers op de 
planken gestaan. En dat terwijl het koor nog maar een paar maanden oud was!

Bijna een jaar na de eerste repetitie, namelijk op 5 april 2013, heeft het bestuur van Popkoor Wooman 
alles officieel “beklonken” en de statuten vastgelegd en getekend bij de notaris. Hiermee is “Popkoor 
Wooman” officieel een vereniging geworden!  
 
Inmiddels is Popkoor Wooman al een stuk volwassener en zijn er vele optredens geweest, met heel veel 
positieve reacties op de zangkwaliteiten en muziekkeuze.

MINGD KOAR Aldtsjerk 
onder leiding van Reinilde Duif m.m.v. pianist Lucas van der Vegt
 Mingd Koar Aldtsjerk is, de naam zegt het al, een gemengd koor van zowel mannen als vrouwen. De 
gemiddelde leeftijd van het koor is relatief hoog te noemen en men is op zoek naar jeugdig aanstormend 
talent. Het Mingd Koar bestaat al 32 jaar en heeft in 2008 in het kader van haar 25 jarig jubileum een CD 
uitgebracht. Deze CD is verkrijgbaar bij Muziekwinkel De Poort te Leeuwarden.

Het Mingd Koar is een koor met hoog niveau, treedt regelmatig op in de regio en doet voor de derde 
maal mee aan het Winterconcert in de Ontmoetingskerk.


