OUD-COMMANDO ZINGT ‘MOOIE LIEDJES’

Aristakes Jessayan in Zeeland
Trots verwelkomde Menno Weber, secretaris
van Commandovereniging Zeeland, zondag 23
september 2018 namens het bestuur de in
commandokringen ‘wereldberoemde’
Aristakes Jessayan in de Torenzaal van Slot
Oostende in Goes . Aristakes is oudcommando, (lichting 73-3) en haalde volgens
zijn eigen zeggen “in oktober of november”
zijn groene baret. Aris is geboren in Athene en
van Armeense afkomst. Als 3-jarige kwam hij
met zijn Armeense ouders naar Nederland.
Sinds 1974 treedt Aristakes op als zanger en
pianist, waarbij hij ook vaak blijk geeft van zijn
talent als entertainer. In de jaren 80 haalde hij
de Nederlandse top-40 met een duet dat hij
zong met Ciska Peters.
Voor aanvang van het concert werden twee oud-bestuursleden die onlangs zijn afgetreden nog
eens in het zonnetje gezet. Bram van der Hage en Cees van de Guchte kregen uit handen van
voorzitter Bram Steijn een oorkonde uitgereikt als dank voor meer dan 20 jaar inzet voor het
bestuur en de vele activiteiten die zij samen voor de vereniging gedurende die periode hebben
georganiseerd.

Voorzitter Bram Steijn overhandigd de Oorkonde aan Bram van de Hage en Cees van de Guchte.

Bram v.d. Hage en Cees v.d. Guchte met hun Oorkonde

Het optreden van Aristakes kwam tot stand door de inspanning van Menno Weber, in nauwe
samenwerking met de leiding van Slot Oostende, ooit de woonstee van Jacoba van Beieren, dat
door verbouwing en restauratie bekend geworden is als een van de meest bijzondere hotelrestaurants in Goes en omgeving. Commandovereniging Zeeland bood het concert aan haar leden

aan als najaarsactiviteit, maar vanwege de kosten was het ook mogelijk voor ander publiek om
kaarten te bestellen. En het ‘publiek’ kwam, inclusief de fanclub die Aris op de voet volgt en bij
veel, zo niet bij alle, concerten aanwezig is.
Zo’n 65 personen genoten van het concert dat inderdaad een grote diversiteit aan mooie liedjes
bevatte. Onder meer de liedjes van Charles Aznavour, Elvis Presley, Claudia de Breij, en John
Denver kwamen langs, maar ook liedjes geschreven door Aristakes zelf brachten bij zijn
toehoorders een glimlach van herkenning om de lippen en de uitnodiging van Aris tot meezingen
was niet tegen dovemans oren gezegd. Zijn fanclub is na dit optreden ongetwijfeld uitgebreid!
Na afloop van zijn optreden in de Torenzaal ging Aris nog maar eens ‘los’ bij de Meet&Greet in de
keldergewelven van Slot Oostende (in elk geval ging zijn stropdas los) en werd de sfeer uitbundig.
De zeer geslaagde avond eindigde pas rond half elf, toen een meer dan tevreden publiek Aristakes
uitzwaaide.
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