Volgorde show “In Love”
Blok I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hello
Hoe
You’re the reason why
Presentatie Ruben Smits (I)
Bubbly
Kiss me
I’m so excited – vrouwennummer
Omarm – solo door Ruben Smits + presentatie (II)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Blok II
Love can build a bridge
Can’t fight this feeling
Presentatie Ruben (III)
Love you more - solisten Rita en Chris
I will follow him
Rather be - laatste deel samen met TDC
Counting stars

PAUZE
Blok III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ik leef niet meer voor jou
You don’t have to stay
Presentatie Ruben (IV)
50 ways – mannennummer
Loving arms - solo Barbara (+ Jedidja en Geja)
Old town
Cold as ice

Blok IV
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

TDC met eigen nummer
Presentatie Ruben (V)
Count on me – solisten Brigitte en Jacobien
Celebration – rap met Robert en Justin
Medley van Rock Legends
1 couplet + refrein van Radar Love, I was made for loving you baby en I can’t stop loving you.
Gevolgd door Love is all (hele nummer)
Alles is liefde + TDC vanaf het instrumentale deel
Bedanken, door Frans

Toegiften
1. Alles is liefde - vanaf het instrumentale deel + TDC
2. It’s my life

(I)




Welkom
Voorstellen van jezelf
Voorstellen koor
Harmony Singers is een popkoor dat al 28 jaar bestaat. Het was het eerste popkoor in Drenthe.
Er zijn altijd ruim 50 leden, die een hechte club vormen. Ze repeteren 1 keer in de week in De
Alke in Alteveer. Heeft u na vanavond zin om ook te komen zingen? U bent van harte welkom.





Thema show – Liefde in al zijn facetten
Thema Blok I - ontmoeting (daardoor veel beweging - zonder bewegen geen ontmoeting)
Iets over 1 van de vorige of nog te zingen nummers van dit blok

(II)
We moeten ons omkleden, samen met “Omarm” moet dat in die tijd lukken.


Stichting Jet
(Onderstaande staat ook ongeveer in het programmaboekje)
Het goede doel dat aan de show van vanavond gekoppeld is, is de Stichting JET. JET staat voor:
Je Energie Terug. Maar het is ook de bijnaam van de oprichtster van de stichting: Henriette van
de Beld. Stichting JET is opgericht in 2010 en gevestigd in Hoogeveen. Ze helpt kankerpatiënten
om door te gaan met sporten of hiermee te starten en verleent daarbij financiële en praktische
steun. Het werkgebied van Stichting JET is de gemeente Hoogeveen en de aanliggende
gemeenten.




Thema Blok II - Ware liefde
Iets over 1 van de vorige en/of de volgende nummers

(III)


Introductie Vanity van Tresor Dance Center
Vanity van Tresor Dance Center uit Hoogeveen is niet alleen Nederlands kampioen, maar tijdens
de UDO Europese Kampioenschappen Hiphop Street Dance van 2016 in Kalkar in Duitsland
heeft de groep een tweede prijs behaald. Vanity bestaat ruim twee jaar en wordt getraind door
de zeer ervaren en professioneel danser/choreograaf Tresor Nzita Fatima. Het team, dat bestaat
uit Maxime, Neomi, Jaleesa, Iris en Lotte, is enorm gemotiveerd en willen binnenkort meedoen
met de wereldkampioenschappen. We zijn blij dat enz………….



Introductie Rita en Chris

(IV)
We gaan ons weer omkleden. Dit kan onder het nummer van TDC en jouw presentatie.



Thema blok III (uit elkaar)
Onze band voorstellen
De Harmony Singers worden al jaren begeleid door hun eigen band, die bestaat uit
toetsenist/pianist Harry Bijl, basgitarist Rolf Tanger, gitarist Hans Rose en drummer Walraad
van Dalen. We hebben een reserve pianist Kees Kuiper, die vanavond ook meespeelt en een
reserve drummer Kees Jan Tanger. Vanavond spelen ook Rob Niemark op gitaar
Wim Koopman op saxofoon mee. Een belangrijke schakel is ook onze geluidsman Tammo

Wolting. De band repeteert eens in de 6 weken met het koor mee.



Aankondiging mannennummer
Introductie Barbara

(V)




Thema Blok IV (eind goed, al goed)
Aankondiging solisten Brigitte en Jacobien die Count on me zingen.
Aankondiging rappers Robert en Justin.
Zij rappen op het nummer Celebration. Robert heeft de tekst zelf geschreven.



Iets over 1 van de volgende nummers

