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Wij zijn het jaar 2007 begonnen met nieuwe sponsors te werven en niet zonder
succes!
Als nieuwe sponsors hebben wij mogen bijschrijven:
Bouwbedrijf P.Datema (Tinallinge);
Boekhandel Boomker en Savenije (Groningen);
Bloemisterij Dageraad (Baflo);
Vakgarage Bregman (Baflo);
Kapsalon Ria’s haarmode (Baflo);
Meubelstoffeerderij Wortelboer (Baflo);
Schildersbedrijf J. Cleveringa (Baflo).

Daarnaast hebben wij In het jaar 2007 van onze “oude” sponsors donaties
ontvangen.
Rabobank Noord Groningen
Coop Sietsema, Baflo
J. Berghuis (Fixet), Baflo
J. Bos (slager), Baflo
Knol en Norg, Baflo
Fa H. Meijer en Zn, Tinallinge.

Nadat we in 2006 het “Jenne Meinema Quintet” in het gebouwtje hebben
ontvangen, heeft op 17 maart 2007 de groep “Clarinet Marmalade” een concert
verzorgd, met in het voorprogramma “Jazzico”. De belangstelling hiervoor was
relatief groot en we hebben dan ook besloten de reeks jazzconcerten te prolongeren.

Een tweede concert van het afgelopen jaar vond plaats in de kerk door het
vrouwenkoor “Sola Gratia” onder leiding van Ties Molenhuis. De belangstelling
voor dit concert viel een beetje tegen, vooral vanuit ons eigen dorp Tinallinge.
Daarom moeten we ons beraden of het nog wel zin heeft dergelijke concerten te
organiseren.

Onze jaarlijkse expositie werd dit jaar gehouden door Gertjan Scholte-Albers en
Wim de Boer, beide afkomstig uit Winsum. Het thema van de expositie
was:”Landschap en Mythe”.
Voor deze expositie had Gertjan Scholte-Albers een aantal olieverf-schilderijen op
locatie in Tinallinge gemaakt, waardoor de expositie een heel intiem en uniek
karakter kreeg. De schilderijen van Gertjan combineerden uitstekend met het
keramiek van Wim de Boer, die al eerder bij ons in Tinallinge geëxposeerd heeft. De



verkopen uit deze expositie waren ruim voldoende om de gemaakte kosten te
dekken, zodat we deze tentoonstelling ook financieel een succes kunnen noemen.

Het laatste evenement van het afgelopen jaar was een concert in de kerk op
zaterdag 22 december uitgevoerd door het “Vocaal Ensemble AVE” (agrarisch
vocaal ensemble) onder muzikale leiding van Jos Marcus en met medewerking van
de pianiste Nely-Jo Hölscher. De zangers en zangeressen van AVE zijn leden van
het uitstekende Roden Handel Chorus. Dit kerstconcert stond in het teken van het
Victoriaanse tijdperk. Na de pauze, en na de glühwein, werd een gevarieerd Engels
Christmas Carol-programma met enkele traditionele kerstliederen vertolkt, waarbij de
zangers en zangeressen zich in originele Victoriaanse kledij hadden gestoken. De
opkomst voor dit concert was erg groot.

Plannen 2008:

Op zaterdag 5 april zal in het gebouwtje een jazzconcert worden gegeven door de
formatie b9 onder leiding van Marco Kerver.
Het voorprogramma zal wederom worden verzorgd door “Jazzico”.

Voor de jaarlijkse tentoonstelling voor moderne kunst hebben wij Lydia Jonkman
uitgenodigd.
De beoogde openingsdag is zaterdag 23 augustus.

Vorig jaar heeft er geen theatervoorstelling in ons gebouwtje plaatsgevonden. Voor
dit jaar hebben wij een contract gesloten met theatergroep “Waark”, die het stuk
“Laive Siebrand” zullen opvoeren. Laive Siebrand is een theaterbewerking van het
televisiestuk Lieve Arthur van Judith Herzberg. Het is bewerkt naar het Gronings
door Gré van der Veen. De voorstelling is op vrijdag 31 oktober. Houd deze datum
dus alvast vrij!

Tenslotte willen we het jaar opnieuw afsluiten met een klassiek concert in de kerk.
Derk Meijer is hierover in onderhandeling met “Sonus Vitae”. Het plan is om dit
concert in november of december te houden.


