FEBRUARI
2016

KRÖNUNGS
MESSE
Stichting Musa 10 jaar!
Voor de feestelijke avond van
maandag 17 augustus, ontvang
ik nog graag -van iedereen die
zich heeft opgegeven- je
(artiesten)naam of de naam
van de act. Het liefst de
komende week, zodat ik de planning van de
avond kan gaan maken.

Oefenwebsite
https://sites.google.com/site/musamozart
2015/huiswerk. Arie houdt op zijn website
een pagina bij getiteld “het laatste Nieuws”
waarop veel actuele informatie staat.
Het
is
belangrijk
dat
iedereen
de
Krönungsmesse goed blijft oefenen. Tijdens de
repetitieavond zonder boek, hebben we
ervaren dat er al heel veel goed gaat. We
hebben echter ook gezien dat we veel
vergeten. Daarom is het ook de komende
maanden -wanneer we andere stukken gaan
studeren- van groot belang dat de mis
onderhouden wordt. Er zal tijdens de
repetities regelmatig zonder boek gezongen
worden. Dan is het prettig dat we voortgang
ervaren zodat we in februari met veel
vertrouwen kunnen uitvoeren.

Leer- en Doemarkt
Op zaterdag 5 september 2015 wordt in het
centrum van Stadskanaal de jaarlijkse Leer- en
Doemarkt
gehouden.
Verenigingen
en
instellingen promoten hun activiteiten voor
het nieuwe seizoen om vrijwilligers en
deelnemers te werven. Op en rond het podium
op het stadsplein vinden optredens en

workshops plaats. Zo is de Leer- en Doemarkt
elk jaar weer een feest van ontmoeting en
gezelligheid. Ook stichting Musa zal met een
kraam aanwezig zijn op deze markt. Folders
van de Leer- en Doemarkt liggen bij Henriëtte.

Spreuk van de maand

De vaas geeft vorm aan de ruimte,
·muziek aan de stilte.
Georges Braque (Ingestuurd door:
Mieke Pouseele, Sint-Andries BE)

Het volgende filmpje is ingezonden door
Conny Kochx:
https://www.youtube.com/watch?v=sJxxdQox7n0
Biografie van Ede Staal

Ede Staal was de zoon van Boele Staal, een
onderwijzer en NSB'er. Hij trouwde met Sophia
Theodora (Fieke) Spoel; samen kregen ze zes
zonen. Het gezin Staal bewoonde verschillende
boerderijen
in
de
weidsheid
van
het Groninger landschap.
Ede Staal werd, na al in 1973 een single te
hebben gemaakt, in 1981 ontdekt door Engbert
Gruben, een medewerker van Radio Noord.
In 1982 werd Mien
Toentje de herkenningsmelodie van
een
tuinierrubriek op Radio Noord. Het liedje werd
zeer populair en Ede Staal werd beschouwd als
de volkszanger van Groningen. Er kwamen veel
aanvragen voor optredens, maar Staal ging er
zelden op in. In 1984 kwam er een plaatje met
vier liedjes uit, getiteld: Man, man, man, wat
'n boudel. Zijn weinige optredens werden
grote successen. Staals vaste begeleider was
pianist/accordeonist Henk Bemboom.
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In
december 1984 kwam
Edes
eerste
langspeelplaat
uit,
met
twaalf Groningse liedjes. De plaat, met de
titel Mien Toentje, werd een groot succes. Het
oplagecijfer rees naar het niveau van een
landelijk succes. In januari1985 onderging
Staal een zware operatie. Hij was daardoor
geruime tijd non-actief. Pas in november 1985
trad hij weer succesvol op, op het Molleboneliedjesfestival in Delfzijl. Begin 1986 kreeg
Staal een vaste column in het Radio Noordprogramma Sloaperstil. Zijn "vertelstertjes"
werden
wekelijks
op
zondagochtend
uitgezonden. Een aantal ervan verscheen in
het blad Toal en Taiken.
Terwijl zijn bekendheid toenam, bleek dat
Staal aan longkanker leed. Op 22 juli 1986
overleed hij, 44 jaar oud, na een korte maar
succesvolle artistieke carrière, in zijn
boerderij
aan
de
Farmsumerweg
onder Delfzijl. In die plaats werd hij ook
begraven.
Postuum
Op 4 oktober 1986 kwam postuum zijn tweede
lp uit (As vaaier woorden). Staal had in de
laatste maanden van zijn leven nog een
belangrijk
aandeel
gehad
in
de
voorbereidingen. Bij de uitreiking van het
eerste exemplaar aan zijn vrouw Fieke, werd
tevens een prijs ingesteld (fl. 5000) die
tweejaarlijks zal worden toegekend aan
iemand die zich (niet beroepsmatig) bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt voor de
streektaal in relatie tot de radio. Diezelfde
dag werd de K. ter Laan Prijs (van stichting 't
Grunneger
Bouk)
postuum
aan
Staal
toegekend. De tweede LP werd net zo'n groot
succes als de eerste. De poëtische liedjes zijn
vaak melancholiek van sfeer; ze bevatten
alledaagse observaties die op lichte toon
worden verbonden met humoristische en
ernstige bespiegelingen.
Staal heeft al tijdens zijn leven maar zeker
sinds zijn dood een cultstatus verworven. Van
zijn cd's zijn enkele honderdduizenden
exemplaren verkocht en zijn liedjes in
het Groningse dialect worden
nog
vaak
gedraaid in regionale radio-uitzendingen.
Zijn muziek kreeg landelijke en zelfs
internationale bekendheid doordat enkele
nummers te horen waren in de film De Poolse
bruid. In 2001 werd in Delfzijl een standbeeld
ter ere van Ede Staal onthuld. Het is een door
de
Groninger
kunstenaar Chris
Verbeek ontworpen en vervaardigde negen
meter hoge conische zuil met daarom
gewikkeld een roestvrij stalen band met de
tekst van het lied Credo - Mien bestoan.

Ik wait, der is n tied van komen,
En ook n tied van goan,
En alles wat doar tussen ligt,
Ja, dat is mien bestoan.
Ede Staal heeft samen met Klaas Staal uit
Veendam
(geen
familie)
het
muzieklabel Mollebone Music opgericht. De
naam verwijst naar de bijnaam van de
inwoners
van
de
stad
Groningen: Molleboon (soort tuinboon).
Op 6 november 1996 heeft de RVU de door
David
Blitz
geregisseerde
televisiedocumentaire Ede Staal uitgezonden.
De documentaire draagt als ondertitel: Een
portret van de Groningse volkszanger Ede
Staal.
Op 22 juli 2011, 25 jaar na het overlijden van
Ede Staal, zond RTV Noord een anderhalf uur
durende documentaire uit over het leven en
werk van Ede Staal, met de titel Credo - Zien
bestoan. In de documentaire (die ook op dvd is
verschenen), kwamen Edes familie en vrienden
aan het woord. Verder waren opnamen te zien
van de schaarse optredens van Ede Staal en
oude beelden van het Groninger land. In het
pand van RTV Noord in Groningen werd op
dezelfde dag een borstbeeld van Ede Staal
onthuld. De officiële handeling werd verricht
door zijn zonen Jelger en Jasper, in
aanwezigheid van hun moeder Fieke.
In Nieuwe Statenzijl, waar Staal een tijdlang
woonde, staat een monument voor hem. De
tekst van het lied dat hij over het gehucht
schreef is op een plaquette bij de sluis
aangebracht.
Enkele liedjes van Ede Staal zijn overgebracht
in het Limburgs door Zjèr Bataille. In 20132014
had Marcel
Hensema een onemanshow met de titel Mijn
Ede, doorspekt met de muziek van Ede Staal.
Wikipedia
Wij wensen iedereen een hele fijne
zomervakantie toe en tot 17 augustus.
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-Vriend van Musa opgave naar kamerink17@ziggo.nl
-Pasfotosite: http://tinyurl.com/Musa-Wie-is-Wie
-Journaal-info voor de website naar:
wybrenjongstra@hotmail.com
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