Theo van Teeffelen
Dirigent Deurnes Mannenkoor 1987 t/m 2007

In het najaar van 1987 was het Deurnes Mannenkoor op zoek naar
een nieuwe dirigent. Tijdens de proefrepetitie op donderdag
12 november 1987 maakte Theo van Teeffelen kennis met het koor.
Het was het begin van een langdurige muzikale samenwerking
welke ruim twintig jaren zou duren.
Theo van Teeffelen (25-10-1942, Neerkant) studeerde kerkmuziek
aan het conservatorium en was als organist en koster verbonden
aan de St. Willibrorduskerk te Neerkant. Als dirigent van het Deurnes
Mannenkoor zijn er in de loop der jaren vele mooie concerten en
uitvoeringen geweest. Hoogtepunten zijn de nationale concoursen
te Alphen, te Aarle-Rixtel en in Epe, allen afgesloten met een eerste
prijs in de superieure afdeling.
Onder muzikale leiding van Theo heeft het Deurnes Mannenkoor
vele concertreizen door Europa gemaakt. Tijdens deze buitenlandse
reizen ervaar je de grote vriendschap en solidariteit binnen het koor.
De zang opent alle harten, overwint taalbarrières en geeft ruimte
aan nieuwe vriendschappen en contacten voor zowel dirigent als
leden van het koor: immers de taal van de muziek is universeel.
Theo was een voorbeeld voor velen van ons. De repetities en uitvoeringen werden door hem goed voorbereid, hij kende alle eigenaardigheden en karakters van de individuele koorleden en wist ze
te motiveren om samen goed te presteren. Theo had door de jaren
heen een goed contact met de leden en hun vrouwen. Om het koor
in stand en op peil te houden werkte hij met bestuur en diverse
werkgroepen continu aan het toekomstperspectief met daarin werving en scholing van nieuwe leden.

In de regionale koorwereld is Theo een begrip. In 2004 werd hij
door burgemeester Daandels van de gemeente Deurne koninklijk
onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
In het kader van zijn afscheid werd de CD, onder de allesomvattende
titel, ´Thanks for the memory´ aan hem opgedragen. Tijdens de
afscheidsreceptie in januari 2008 werd hij benoemd tot ´Eredirigent
van het Deurnes Mannenkoor´.

