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bloemetjesgezet ontlcr mccr door Wilfred
Schröder,minister van Cultuur van dc OostKantons.die een fraaie oorkondc ovcrhandigdc.
Uit handenvanburgemecster
Eversontvinghij ccn
oorkondevan de stad Eupcn en van äc hccr
Kockartz,prcsidcnt van het Mrrionchor €wnc€il
ecn oorköndc cn bovondicn Gcn orilinclc
Russischcikoon, tctrvijl hij bovcndienben-ocmd
wcrd tot ercdirigent.Voor mevrouwFringswaser
'een frraie ruikerDe circa 500 aanwczigenbrachtendc schcidcndc
dirigcnt aan hct cinde van dezc huldiging een
staandcovatie.
Trjdcnsccn gesprekmct dczc nu 63-jarigcVaals€r
tnsftns" rn wic deEuprsr pGr$nqlir en ook
radiö Eupen uitgcbreid aandcht bcstccddcnliet
&zc gcdrc{,Enmusicusin hct kort ziyn mzikalc
loogbaandereurc pssscn.
Hiistudcqdcaf un hct Maasuichtsccommratorium cn had onder mccr les van wijlcn Lco
wic bckcnd is dst hij sc'lraarswas
l&telarran
met h€t uidclon van pluimpfis. Toch hrcg hij cr
uree ran hur. Dc ccrstckccr toen hij lETr tot zijn
twd
man bcnoemdcbij hct Ccciliakoc na het
dirigcrcn van dc huwclijksmis van & dochtcr van
dc hcr Kcclaars. Ih $rccdc lcecrrm hij ccn uitvocring vrn het Mrricnchor'hed bijgcroond:
-\l'mrtaan zijn wc collcga'+ Ferdinand".
Hoc kwam de heer Frings bij hct Eupcns
Mmocokoor Grccht? Hct koc stood ymrf dc
qnichting ondcrleiding van dc Monnrrcrdynasdc
tGwctcn gootradcr Robcß Mmmcr, radcr Willy
Moqrncr cn diens zoon Willy. Na hct ovcrlijdcn
vrn dczclaatsb rrud hij via dicttsoornllubcrt uit3cnodigd roor hct Bcyenvan ccn procfrcpetitic.
Ifd Hillc mctacnurscn hpt koq cn & nieunc
dirigcnt Daanrrc bcgonccndruk petdcllover nr"
- rc*\Hr cn Erncn*ffiema
hcbbenzc d&
gErcbDddat daämrc EO.(mtnL gcmocidsü!o,
Tatcrdsgwondhantccdc hij bü dit koor dc diriIIct hceft & mocitc gcloondwant hpt Maricncbc,
g*rsnk tijdcns cen galaconcertin hct Eupcnsc dlceo bcstrrnd€uit licfircbbcrs vcrtocft al ncacrJiinglingshaus,tevens ztjn afscheidsconcert. ticn jaar in dc aüilclingExccllcncc, de hoogst
Bchalvchetlvlaricnchorwerktcn rsn dit concert afrhling in & Oost-lknons.
ook mcde hct damcskoor l*t Madncalcs uit
Voor di hcer Rings brckcn nu nstigcr tij&n aan
Malmcdy.dc bekcndcNcdcrlandscsopraänMeria
Hij fungeortnog als organistin dc Paulukcrk co
von Dongen uit Amstcrdarn en dä pianistcn ds hobbywil hij wcl nog zingenin cccrkoor.
ChristiancDcncffc-IrnüresG cn GcrardWcsrphal.
JcanMmdanr
Hct ccntc dccl van dit tdaconccn omvancreisrclijkc muzick cn romai-rischcwcrkcn, hct iwccde
Ceelopenfragmentenen compositiesvan het lich.
ttre g€nre.
JcanHaenen.die met ziin echtcenotedit concerl
bljrvoondccn m€t wic wlj gisrcön spraken,kwali:
ficecrdetet galaconcertals zccr boei-end
en dc tochoordcrsvan hct bcgin tot hct eindcvasthoudcnd,
Hetwaseengedisciplinecrd
optredenvanecnkoor
metfanrastisch
stemmenmateriaal
rtn femotiveerdc zangers;ecn homogcnekooritlanküanzangersi
sfc rcufosErEagE€rqEn
op c€|| üt)utffßt gemoüvccrdcdirigcnt, dic zijn-muzikaJic
kunnci ruimhccRultgcoragcn
uitrcdrarcn In
uitgcdragbn
schootsnecn
scnoors
Euncnscconheien,
conrreicn
in dc tsupcnsc
Eupcnsc
conu.eicnl
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Jcan Hacncn tcndottc:7'Dc oDvollcr var
Fa{inqd
Fcrdinand
Fringr kr-[igt,
Frings
kr.ij8t, wannc€r
wannccr tiij
liil trEt
trEt nivcau
nivcau

vrn nctkoorwt handhaven,
conzwarctaakopzijn
gele3d".
schouders
Aanrluitcnd
asnhct conccrtwerddc scheidendc
dirigentlottcrlijken figuurlijkuitgobrcidin dc

