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l9l5 een muziekvereniging op neutrole grondslog op

Het gezelschop kreeg ols noom Lioro, een oude benoming voor het riviertje De Lee dot door
De Lier siroomt. De woterloop door het centrum von het dorp vormt volgend joor het decor

von het jubileumconcert rond het honderdjorig bestoon.
TEKST: ONZE REDACTIE

Bij Liora weten

ze

wat feesten is.Jubilea werden

in het verleden op grootse wijze gevierd. Met
gezamenlijke optredens met sterren zoals Marco
Bakker, Ernst Daniël

Smid Ben Cramer

en

Nol

Havens van VOF De Kunst. Maar ook met grote

ft*^

koren zoals het Christeliik Residentie Mannen-

koor en het Blericks Mannenkoor. Ook voor de
vieringvan het eeuwfeest in 2015 wordt weer
stevig uitçpakt. Zo komt Danny de Munk langs
om een galadinerconcert op te luisteren en staat
er een concert gepland op hetwatervan De Lee,
het riviertje waar muziekvereniging Liora ziin
naam aan dankt.

Liora is geen vereniging die teert op het
verleden. De focus ligtvooral op de toe-

komst. Die ziet er met ruim honderd actieve
leden verdeeld over een harmonieorkest,
een marchingband, een slagwerkgroep, een
jeugdorkest, blaaskapel De Leetheepels en
een måjorettepeloton zonnig uit. Vergrijzing
en ontgroening krijgen vooralsnog geen vat
op de vereniging. De gemiddelde leefti¡d is
33 jaar. Het jeugdorkest bestaat uit 20 tot25

Ieerlingen. Geen wonder dat het motto van
het eeuwfeest luidt: Liora, eeuwig jong. "We
investeren al jaren in jeugd", verklaart voorzitter Jaap Keijzer. "Dat kost ongeveer 10.000

les per week en in je eentje thuis oefenen.

Het

op zaterdag 17 januari met een galadinercon-

gevolg is dat de jeugd het leuk vindt om bij

cert. Het jubilerende orkest zal dan onder meer

Liora te spelen. Daardoor blijven jongeren
lang lid van de vereniging en keren ze op latere

Danny deMunkbegeleiden in enkele liedjes. Op
23 april 2015 is er een schoolconcertvoor de

Ieeftijd na voltooiing van hun studie terug."

groepen 5, 6 en 7 van de basisscholen. Een dag
later staat een streetparade met diverse vereni-

Liora heeft in de achterliggende jaren veel
aan concoursen deelgenomen. Tegenwoor-

gingen en een slagwerkraredstriid voor de ieugd
op het programma. Het grote iubileumconcert

euro per jaar. We proberen een sfeer te creëren

dig ligt daar niet de prioriteit. "We huldigen

waafin de jeugd zich thuis voelt en het leukis
om samen muziek te maken."Jeugd wordt zo
snel mogeli;k bij de vereniging betrokken. Kin-

het standpunt dat we naar een concours gaan
met uitsluitend eigen leden. Van jong tot oud,

is op 8 augustus op het water van het

niemand uitgezonderd. Dan weet je dat je niet

met eenwinterconcert. o

deren gaan in het grote orkest spelen zodra ze

voor een eerste prijs hoeft te gaan. Bovendien

het A-diploma hebben behaald. Keiizer: "We
zijn ervan overtuigd dat het veel leuker is om

niet erg aan."

samen muziek te maken dan alleen een halfuur

Liora opent de festiviteiten rond het eeuwfeest

riviertje De

Lee. Het iubileumjaar sluit in december 2015

spreken de concoursstukken onze jongere leden
Meer informotie: www. lioro,nl.
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