Doorgeven van het shantygoed….
Een tijdje terughad ik een gesprekje met Kees Driesprong, huidig voorzitter van Shanty
Nederland. Het ging over activiteiten met kinderen. Het doel was shanty –en seasongs onder
hun aandacht te brengen en hen te enthousiastmeren mee te doen met het zingen van deze
liederen. Een goede gedachte als je denkt aan de “vergrijzing” van het vertolken van
bedoelde liederen.
Kees was actief betrokken bij activiteiten met kinderen van de basisschool in Rotterdam en
het ter beschikking krijgen van repertoire.
De gedachtenspinsels hebben geleid tot het volgende initiatief in Hurdegaryp in Friesland.
Shantykoor Aan Lager Wal uit Hurdegaryp vond het geweldig om met dit thema aan de gang
te gaan en jeugd van de basisschool te betrekken bij de naderende jubileumvoorstelling van
het koor.
Ook met de gedachte wellicht continu een zanggroep voor de school actief te houden.
Contact met beide basisscholen was snel gelegd via een koorlid van Aan Lager Wal, die
leerkracht is van een der scholen.
In een tweetal sessies heeft het koor diverse liederen laten horen en de oorsprong van de
shantyliederen aan de groepen 6,7 en 8 uitvoerig uitgelegd. Een geweldige happening.
Er bleven ongeveer 40 kinderen over die onder leiding van de dirigent van Aan Lager Wal
een vijftal liederen hebben ingestudeerd. Ook de muzikanten van Aan Lager Wal waren
present.

Door ziekte van de dirigent kon de jubileumviering helaas niet doorgaan. De draad is weer
opgepakt toen in Hurdegaryp een benefietconcert werd gegeven en Aan Lager Wal met de
piraatjes van het koor kon optreden. Het werd een spetterend optreden waarbij
papa,mama, opa en oma van de kinderen ruim aanwezig waren. Het koor heeft goede
contacten met Omrop Fryslân en een optreden voor de Televisie lag voor de hand en is tot
stand gekomen. Een groot succes ! Op de regiobijeenkomst van Noord Nederland in het
multifunctioneel Centrum “it Maskelyn” in Hurdegaryp heeft zowel Aan Lager Wal als de
opname met de piraatjes van Omrop Frylân veel waardering gekregen.
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