Stichting BiM, Barchem
Overzicht activiteiten in 2019-2020-2021
3 maart 2019
D-licious Vocals
De eerste activiteit van de BiM in 2019 was het optreden van D-licious Vocals. Het was een hele
goede start van het seizoen 2019. De drie topzangeressen werden muzi kaal ondersteund door een
geweldige gitarist. Als meteen werden we als publiek gegrepen door de vertolking van bekende
melo dieën. Doordat een groot deel van ons hun jeugdjaren doorbrachten in de jaren 1970- 1980
werden vooral de nummers uit deze periode zeer gewaardeerd. De dames en heer van D-licious
wisten ook door hun persoonlijke verhalen de uitleg over de arrangementen het publiek bij hun
optreden te betrekken. Al met een een zeer geslaagd optreden.
4 april 2019
BarchemBios
Het is in Barchem inmiddels een begrip geworden. Een filmavond met films van Bar chemse filmers.
Omdat het opnames zijn van gebeurtenissen die zich in de Barchemse samenleving hebben
plaatsgevonden, zijn het vooral beelden van herkenning. We be gonnen met de film uit de jaren 60,
gemaakt op initiatief van de plaatselijke afdeling van de Plattelandsvrouwen. We zagen hoe in die
dagen de vrouwen hun ontmoetingen vorm gaven. Ook kregen we te zien hoe het dagelijks leven zich
in die tijd afspeelde, doordat de vrouwen deze ‘voor de film ’naspeelden. Vervolgens waren er enkele
korte films met prachtige beelden over de directe natuur om ons heen. Een natuurlijk ontbrak een
film over het landbouwleven van vroeger niet. Door de vrije gift en de reactie na afloop is weer
duidelijk geworden dat deze Bar chemBios avonden een vast onderdeel van het jaarprogramma van
de BiM kan zijn.
19 mei 2019
Jubileumconcert Just Us
Een aantal ‘meiden ’uit Barchem en omgeving (zoals zij zichzelf noemen) vormen sa men de
zanggroep Just Us. Zij zingen in 2019 tien samen onder de bezielende leiding van Ellen Pieterse.
Hebben zij hun vijf jarig jubileum nog in de besloten kring van een huiskamer gevierd (er waren
alleen familie en vrienden uitgenodigd), nu was het de tijd om hun jubileum in samenwerking met de
BiM vieren in de Barchkerk. Veel Barchemse ook van kwamen op de zondagmiddag naar de
Barchkerk om getuige te zijn van de zangkwaliteiten van Just Us.
15 september 2019
Jan Ottink Solo
In de Achterhoek is Jan Ottink een begrip. Hij treedt op met zijn eigen band en gaat ook af en toe
solo. Dat laatste deed op voor ons in de Barchkerk. Jan schrijft zijn ei gen teksten in de streektaal en
brengt die in combinatie met een vleugje rock, bal lads, reggae en folk. De zang geeft hij een
bijzondere kleur met zijn doorleefde stem. Tijdens zijn optreden vertelde hij ook enkele anekdotes en
door zijn droge humor wist hij de liederen prachtig aan elkaar te verbinden. Omdat hij alles in onze
streektaal vertolkte en zichzelf met de gitaar begeleidde, klonk het heel vertrouwd en herken baar.
Een veel gehoorde reactie op de middag was ‘wat kan den kaerl zingen en ver tell'n.'
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Jay Jay’s Border Jazzmen
'Dit swingt de pan uit’, ‘wat ’n sfeer’, ‘gruwelijk gaaf’, zomaar een paar reacties tijdens de pauze van het
optreden van de Jay Jays ’border jazzmen. Een soepel swingend jazzorkest, zo werden ze aangekondigd en zo
was het. Een grote verrassing voor velen in de Barchkerk, die bij jazz een hele andere voorstelling hebben. De
heren wisten ons allemaal ook letterlijk op onze stoel in beweging te krijgen met hun aanstekelijke frisse stijl
van spelen en hun prachtige close harmony. Al met al een heel succesvolle optreden dat bij velen de interesse
voor jazz-muziek zal hebben aangewakkerd.

19 november 2019
BarchemBios
Deze BarchemBios stond vooral in het teken van het agrarische leven vroeger. Beel den van hoe het er in de
jaren vijftig-zestig-zeventig in de landbouw aan toe ging. Heel herkenbaar voor de aanwezigen. Overal hoorde
je opmerkingen als ‘jao, zo ging dat ton’. Daarnaast ook werk van onze eigen ‘filmers' die bijvoorbeeld de
voorberei ding van de jaarlijkse revue in de loop der jaren vastgelegd hebben. De optochten van het Barchem
feest door de jaren heen en activiteiten georganiseerd door de Barch schole. Al met al weer een geslaagde
filmavond in de Barchkerk. Met de belofte, volgend jaar weer.

15 december 2019
Brook Duo- ’t Kolde testament
Voor velen het kerstgevoel bij uitstek, het verhaal van Gert Jan Oplaat. Zo vlak voor kerst bracht het Brook Duo
ook dit jaar weer een kerstoptreden in de Barchkerk. Het verhaal dat zij zingen en vertellen speelt in 1963 en
heeft alle kerstverhaal-elementen in zich. In een overvolle Barchkerk werd er, zeker aan het einde van de
voorstelling, een traantje weggepinkt. Want het Brook Duo wist de gevoelige snaar echt te raken. Een mooie
afsluiting van een weer goed BiM-jaar.

16 februari 2020
Duo Eén en Ander
Het eerste optreden van 2020 gaf ons meteen zin in weer een nieuw BiM-jaar. (Hoe anders zou het lopen.) Erik
en Anita kwamen voor een spetterend optreden naar de Barchkerk. Een menge ling van zang, muziek, comedy
en cabaret vulde de Barchkerk. 'Waor haalt ze het toch allemaole vandan’ werd er, met tranen in de ogen van
het lachten of van ontroe ring, tijdens de voorstelling meerdere malen naar elkaar gefluisterd. Conferences,
sketches, gedichtjes, verhalen, liedjes, veelal in de eigen streektaal, maakten het tot een hele gezellige middag.
Aan het einde van de voorstelling, nadat we Anita en Erik hartelijke bedankt hadden, presenteerden we de
volgende voorstellingen, niet wetende dat dit de laatste van 2020 zou zijn.

Corona
I.v.m. corona hebben we als BiM alle volgende voorstellingen van 2020 en in de eerste helft van
2021 moeten annuleren.
17 oktober 2021
Gery Groot Zwaaftink
Het allereerste optreden van 2021. Wat een feest in de Barchkerk. Gery heeft in geweldige sfeer een prachtige
voorstelling gegeven met verhalen (in het dialect) en liedjes zoals het een echte troubadour betaamt. Het was
zo fijn om weer samen te kunnen komen en het publiek heeft er dan ook van genoten.

