Verslag PianoWandeling Edam 2016
Het jaar 2016 is het herdenkingsjaar “ Waterland 100 jaar droge voeten”. De Grote Kerk van
Edam, waar de PianoWandeling het slotconcert organiseert, heeft een heel belangrijke rol
gespeeld in deze watersnood en daarom vonden wij het wel gepast om dit jaar de
PianoWandeling in het teken van water te plaatsen.
Zoals gebruikelijk startte de PianoWandeling met een ontvangst van de deelnemers in
kerkgebouw De Swaen. Tijdens de opening van deze dertiende editie van de PianoWandeling
Edam, vertolkte het duo Drost&Zetsema, het lied de Watergeest om iedereen vast in de sfeer
van het water te brengen.
Verder verzorgde Salonorkest Rien ne va plus de muzikale omlijsting in De Swaen.
Onder het genot van de klanken van het carillon van de Kleine Kerk (Speeltoren), bespeeld
door beiaardier Frits Reynaert, liepen de deelnemers vervolgens naar de locatie waar zij die
middag zouden spelen. De bezoekers konden genieten van een zeer divers aanbod op de meest
mooie locaties, 24 huizen en openbare locaties waar ruim 100 muzikanten zich van hun beste
kant lieten horen.
Het slotconcert in de Grote Kerk sloot ook aan bij de herdenking van “ Waterland 100 jaar
droge voeten”. De Grote Kerk van Edam speelde immers zo’n belangrijke rol tijdens de
watersnood. Doordat de kerk hoger gelegen is, was de kerk een toevluchtsoord voor het vee.
De jonge pianist Ruben Plazier, speelde drie solostukken op de vleugel en daarna trad het
Symfonisch Orkest Purmerend en Omstreken o.l.v. Coen Stuit op, dat werken in het teken
van water liet horen en daarnaast solist Jaap Kooi begeleidde in het eerste deel van het
pianoconcert van Grieg.
Na afloop waren de locatiehouders en alle musici in het Koor van de Grote Kerk uitgenodigd
om onder het genot van een drankje en hapje nog wat na te praten.
Onze hoofdsponsor, de RABO Bank Waterland en Omstreken, had hiervoor een bijdrage
geleverd en had voor dit samenzijn een aantal cliënten uitgenodigd.
Het was weer een zeer geslaagde PianoWandeling Edam!

