Historie Groot Omroepkoor
Deel 13 - Studioklanken in zilver
In 1970 bestaat de NOS (voorheen NRU) 25 jaar en daarmee officieel de omroepensembles ook.
In de pers wordt veel aandacht besteedt aan dit jubileum maar blijkbaar is het
een sober feest, volgens het artikel in de Zeeuwse Courant van 5 november 1970.
De NOS kampt met financiële krapte maar het opheffen of terugbrengen van de
ensembles van bijvoorbeeld 5 naar 3 was toen "uit den boze".
Het artikel begint met: Bij de viering van het 25-jarig
bestaan van het machtige muziekapparaat (5 orkesten
en een koor), tezamen ongeveer 400 musici, van de NOS
kan men de vraag stellen of het nog verantwoord is, dat
er in deze tijd, dat de Nederlandse Omroep niet al te
ruim in de financiële middelen zit, zo iets
geldverslindends in stand moet worden gehouden. NOSvoorzitter E.A. Schüttenhelm kan daar alleen maar
volmondig "ja" op antwoorden.
"Ik vind het verantwoord om vijf orkesten en een koor in
stand te houden, omdat ze er zijn!", zegt hij. "En ik vind
het een gelukkige zaak, dat ze bestaan! De orkesten en
het koor zijn ontstaan uit de pluriformiteit van de omroepen, die voor de oorlog
allemaal eigen orkesten telden."
"Ik ben blij en trots, dat de omroep dit
machtige apparaat beheert. Ik geef toe, dat
de omroep gekweld wordt door schaarse
geldmiddelen, maar als er een prioriteit is,
dan is dat het behoud van het omroepkoor
en de orkesten van de NOS: een uniek
nationaal bezit, zoals de Dom van Utrecht er
een is." (klik hier voor het volledige artikel)

Het artikel over het Groot Omroepkoor is verschenen in die tijd, maar niet meer
te achterhalen is waarin.
Van Antoon Krelage hebben wij een foto in ons archief, maar ik mis foto's van
Carel Laout, Frans Müller en Meindert Boekel. Als iemand foto's van deze
dirigenten heeft, dan zou ik deze graag ontvangen.
In de Jubileumtoernee-uitgave is te zien welke koorleden op dat moment
onderdeel uitmaken van het Groot Omroepkoor en er is een toelichting over het
Groot Omroepkoor opgenomen. Een onderdeel van de jubileumtoernee was een
concert in het Kurhaus in Scheveningen met o.a. een werk van Diepenbrock
samen met het Omroep Orkest o.l.v. Henk Spruyt.

Ter gelegenheid van dit jubileum
wordt er een dubbel LP box
uitgegeven "Studioklanken in
zilver" . In deze reeks opnamen
laten de jubilerende NOS ensembles, elk naar zijn
karakter en specialisaties, de toehoorder een bonte opeenvolging horen van
muziekgenres, zo valt te lezen op de hoes.

En hoe bijzonder is de ontwikkeling van de techniek: van LP naar een live-stream
lunchconcert van het Groot Omroepkoor. Want 4 maart jl. om 12.30 trapten
dirigent Celso Antunes en de mannen van het Groot Omroepkoor af met a capella
werken van Van Diepenbrock (Tibur en Ecce quomodo moritur) en Ton de Leeuw
(Cloudy Forms) vanuit studio I.
Klik hier voor meer informatie over dit concert.

