
Weemoedige saxofoonsolo met
een purperrode Argentijn

Wijnconcertl Een woord dat we
niet zullen vinden in de'Dikke
van Dale'. Kortom, een origineel
idee uit de koker van Soli, waar-
bij het in de uiwerkochte Ver-
maning de grote vraag was, hoe
zoiets zou uitpakken. Zou}:'et
een wijnproeverij worden met
muzikale support óf een con-
cert met een glaasje wijn erbij!

Anke Zwart en haar dochter,
beiden uit Westzaan, bezochten
eerder voorstellingen in het
kerkje, maar kwamen nu vooral
voor de proeverij.,,Enig idee,
dit wijnconcert. Ik zie veel
bekenden, het lijkt wel een
reiinie'1 verkneukelde Anke
zich. Zaandammer Chris Hel-
fensteijn enzijn vrouw kwamen
vooral voor de muziek. ,,onze
zoon speelt al z7 jaarklarinet in
Soli. Mooie entourage hier,
maar wel erg warm."

Dát klopte! Een half uur voor
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Wijnconcert door harmonieorkest Soli
Koog-Zaandijk o.l.v. Rolf Hoogenberg.
l.s.m. de Zaanse Wijnkring. Bijge-
woond op t9 ht in de Zuiderverma-
ning te Westzaan.

aanvang viel de stroom uit en
werden de (nood)kaarsen in de
kroonluchters ontstoken. Een
gloedvolle ambiance tot gevolg,
die - mooie samenloop - bij de
entree vergezeld ging van een
koel glas witte wijn. Een mous-
serende Zuid-Amerikaanse
Cava. Vervolgens, toen iedereen
voorzien was van een drankje
en in de kerkbanken had plaats-
genomen, deed Soli het koper
schallen in een bijpassende,
bruisende Fandango. Er geen
twijfel áan overlatend dat wat
het orkest betrof dit een vol-
waardig concert zou worden.
Met tien nummers op de lesse-
naar uit alle windstreken. die

gepaard gingen met een zeven-
tal wijnen uit de bijbehorende
landen. Het liep als een trein:
het uitschenken, het proeven
(spuugbakje aanwezig voor
automobilisten) door het pu-
bliek, de toelichtingen op mu-
ziek en wijn. Een Franse wijn
werd in bloemrijke taal aange-
prezen: kersentonen met een
lichte toets van vanille. Tonen
en toetsen, daar kon Soli prach-
tig op inhaken via een opge-
wekte chansonmedley, met een

, accordeonist achter de toetsen.
Hoogtepunt van het concert

werd een weemoedige saxo-
foonsolo van Denise Meijer in
een nummer v an P iazzolla,
vergezeld door een mooie, pur-
perrode Argentijnse wijn. Een
schot in de roos van Soli, dit
wijnconcert. Zoiets smaakt naar
meer!
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