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OPMERKELIJK Inwoners van Noordscheschut die vorige week een lijst
hebben ingezonden voor de landelijke Top 2 0 0 0 , worden gevraagd die ook
bekend te maken bij de organisatie van de Top 2 0 0 0 in Noordscheschut.

veroord

Top 2000-avond beleeft tweede editie
• Muzikale avond verplaatst van 28 naar 29 december
NOORDSCHESCHUT

Hoeveel bezoekers er af
zouden komen op de eerste
Top 2000-avond in dorpshuis De Cirkel vorig jaar?
'Als het er veertig of vijftig
zijn, zijn wij al heel blijj zei
initiatiefneemster
Paula
Benjamins destijds voorafgaand aan het evenement
voorzichtig. Het werden er
maar liefst zo'n 150. Niet
zo vreemd dat de muzikale avond ook dit jaar op de
agenda staat.
Nicole Donkervoort

Niet op maandag 28 december,
zoals onder meer in de Schutse
Bengel stond vermeld, maar een
dag later. 'In verband met vele
andere activiteiten in Noordscheschut én het populaire Protos Weering Toernooi hebben we
besloten het te verschuiven naar
dinsdag 29 december,' legt Paula
uit.
Vanaf oktober zijn ze al druk
met de voorbereidingen: Paula
Benjamins en Alie Hekker van de
werkgroep Kunst & Cultuur. Per
evenement zoeken zij personen
erbij die hen kunnen helpen. De
presentatie is opnieuw in handen
van Marco Schonewille en Hilma
Hooijer. Ook treedt de huisband
van de maandelijkse jamsessie in
het dorp op. Deze band, die (nog)
geen officiële naam heeft, wordt
gevormd door Bert Marissen,
Roel Benjamins, Jan Coopmans
en André Visser. Zij spelen veel
nummers uit de Top 2000 live.
Ook zijn zij een onderdeel van de
Top 2000-quiz. Dj Chris Hekker
neemt het over wanneer het gaat
om nummers die de muzikanten
niet kunnen spelen.
Was het tijdschema vorig jaar
niet duidelijk gecommuniceerd,
dit keer kiest Paula er bewust voor
dat wel te doen. 'Sommige bezoekers komen specifiek voor de Top
2000-quiz, anderen komen juist
alleen om te dansen.' Het pro-

Opperste concentratie vorig jaar tijdens de Top 2000-quiz.

gramma ziet er als volgt uit:
- 20.00 tot 20.30 uur: inloop met
muziek van de liveband
- 20.30 tot 22.30 uur: Top 2000quiz, waarbij vier ronden worden gespeeld
- Vanaf 20.30 uur wordt ook de
muziekbingo gespeeld, tot
wanneer de bingo valt. Dat kan
vlot zijn, maar duurde vorig
jaar zo'n anderhalfuur.
- Vanaf 22.30 uur kan er worden
gedanst op muziek van afwisselend de liveband en de dj.
- Om 23.45 uur wordt de Top 10
van Noordscheschut bekendgemaakt, waarbij de Top 3 volledig wordt gedraaid/gespeeld.
- 01.00 uur: afsluiting.
Voor de winnaars van de quiz
en de bingo zijn er ludieke prijzen. De muzikale bakker Dick

Martin Schonewille

Bosman van de Soete Suickerbol
stelt Top 2000-taarten beschikbaar en Henk Koster levert opnieuw 'huiselijke worst!

is dat dit nummer net als bij de
landelijke Top 2000 bovenaan, of
in ieder geval hoog, gaat eindigen.'
De Top 2000-avond wordt geTop 10 van Noordscheschut
houden in samenwerking met
Het is nu hopen dat zoveel dorpshuis De Cirkel. Het evemogelijk inwoners van Noord- nement wordt financieel onderscheschut hun Top 2000-lijst de- steund door de Smederijen. Het
len met de organisatie van de gaat om 150 euro. Paula is er blij
Top 2000-avond, zodat de Top 10 mee. 'We hebben er posters van
van Noordscheschut samenge- Icunnen laten maken en prijsjes
steld kan worden. De Top 3 van voor kunnen aanschaffen.'
Noordscheschut van 2014 zag er
Hoewel alles prima op de rit
als volgt uit: 1. Guns & Roses met staat, is er voor de initiatiefneemNovember Rain, 2. Bruce Spring- ster nog wel wat werk aan de winsteen met The River en The Eagles kel. 'Ik moet de quizvragen nog
met Hotel California. Paula: 'Ik bedenken. Sommigen vonden
heb dit keer al een aantal reacties de vragen vorig jaar te moeilijk,
voorbij zien komen waarin John maar het moet natuurlijk ook
Lennon met Imagine genoemd weer niet te makkelijk wordenj
wordt. Ik denk dat de kans groot zegt ze lachend.
advertentie

