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Beste lezer,
 

Wat een geweldige muzikale happening is het Diner
Chantant geweest! De grote zaal van Hotel Van der
Valk was omgetoverd tot een prachtige entourage
met gedekte, ronde tafels, een sfeervolle belichting
en 230 mensen die er helemaal klaar voor waren. En
ze hebben waar gekregen voor hun geld!

 

  

 
Het Vughts Mannenkoor beet de spits af met een bijzonder optreden. Onze
gasten wisten niet wat ze er van moesten denken toen de ene helft van het koor
op het podium ging staan en de andere aan de andere kant van de zaal.
 

Dirigent Coen Swinkels stond er
tussen in evenals het publiek.

 
Dat was de opstelling voor de  8-
stemmige (jawel!) Pavana van de
Italiaanse componist Beppe Di Marzi.

Twee koren die elkaar in canonachtige wijze toezingen met melodieën die
prachtig in elkaar vloeien. Voor koor en dirigent een spannend gebeuren en voor
de toehoorders – zo viel nadien te beluisteren – een kippenvelmoment. Een
mooier compliment kan je als koor niet krijgen. Op 6 januari, tijdens het jaarlijkse
Nieuwjaarsconcert, gaan we horen hoe Pavana klinkt in de Speeldoos.
 
Dit geslaagde openingsnummer gaf het koor voldoende inspiratie om ook de
andere nummers goed te vertolken: 'Ecce Gratum' en 'In Taberna' uit de Carmina
Burana van Carl Orff, 'Allegri Beviam' uit de opera 'Ernani' van Verdi, de vrolijke
polka 'Sängerlust' van Johann Strauss en het vlot in het gehoor liggende ‘Bar en
Blij’ met tekst van onze leden Jos Hendriks en Ad van der Staak. Uiteraard werd
het optreden afgesloten met ons lijflied. Hierna werd in een vlot tempo het
voorgerecht opgediend.
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Het optreden van onze Brabantse
troubadour Gerard van Maasakkers viel
heel goed in de smaak. Een beetje
nostalgie, weemoed, Brabants dialect
en een vleugje humor zorgden voor
een geweldige stemming.  

Uiteraard werd er goed meegezongen met de bekende hits van Gerard, maar
een volgende keer zouden we (VMK en Gerard van Maasakkers) eens iets
sámen moeten doen. Wellicht een goed idee voor het 100-jarig jubileum!
 

Na het hoofdgerecht ging iedereen er
eens goed voor zitten. Het Fontys
Jazzchoir, winnaar van de KRO
korenslag op TV, ging optreden zónder
dirigent. Die moest zich helaas op het
laatste moment ziek melden.

Dat alles tóch perfect verliep, geeft wel aan dat deze 12 Fontys studenten heel
wat in hun mars hebben. De ten gehore gebrachte nummers waren immers
beslist niet gemakkelijk. Het publiek beloonde hen dan ook met een warm
applaus.
 

Na het heerlijke toetje draafden
Fonske, Jentje en Fritske op: De
Kleinkeinder! Jan Swinkels zat vooraan
dus die werd meteen als ‘veurzitter’
gebombardeerd en kreeg een
levensgrote vaas met kunstrozen in zijn
handen gedrukt, die even daarvoor nog
de entree van de zaal had opgesierd.

Het hilarische optreden van deze Vughtenaren was een geweldige afsluiting van
het Diner Chantant.
 

 

Na afloop was er niets dan lof. Het eten
was lekker, de drank vloeide rijkelijk, de
bediening was prima en de optredens
hadden door hun diversiteit voor elk wat
wils geboden. En de sfeer was heel
gemoedelijk en gezellig. Dat moge
overigens ook wel blijken uit het
spontane ‘optreden’ van twee van onze
vier beschermheren Marcel van der
Linden en Paul van der Bijl.  

Zij complimenteerden bestuur, koor en jubileumcommissie en zetten ‘Lang zullen
ze leven’ in onmiddellijk bijgevallen door alle aanwezigen.
 
Onze dank gaat uit naar iedereen die meegeholpen heeft dit eerste (?) Diner
Chantant tot een succes te maken. Sponsors, adverteerders, vriend(inn)en en
leden van het VMK, dirigent Coen Swinkels en pianiste Margret Bekkers,
artiesten, medewerkers van Hotel Van der Valk en van Unlimited Vision & Sound
uit Rosmalen en vooral de jubileumcommissie (Jos Muylkens, Bert van Sprang,
Ton Jansen, Ad van der Staak en Frans van Dommelen): allen bedankt!
 
Wilt u nog een beetje nagenieten van het Diner Chantant?

De Lokale Televisie Vught heeft ook aandacht
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geschonken aan Diner Chantant.
 
Klik hier om dit tv-programma te zien. 

 
En dan nu weer over tot de orde van de dag, namelijk  repeteren voor het
Nieuwjaarsconcert op 6 januari 2013 in Theater de Speeldoos. Het programma is
nagenoeg klaar. Vast staat dat de Tilburgse sopraan Kathelijne van Dongen -
waar we al twee keer mee hebben opgetreden in de H. Hartkerk -  haar
medewerking zal verlenen evenals de winnaars van het Maurick Muziekconcours.
 
Het belooft dus weer een afwisselend concert te worden, voor jong en oud.
Kaartjes (inclusief pauzedrankje) kunnen via de website van Theater De
Speeldoos besteld worden.
 
Ik hoop u daar weer te zien!
 
Met vriendelijke zangersgroet,
 

Jacques Brummans
voorzitter Vughts Mannenkoor 
 

Bekijk ook onze website: WWW.VUGHTSMANNENKOOR.NL 
 

Onze PREMIUM-ADVERTEERDERS zijn:

 

Helvoirtseweg 41, Vught
www.hetklaverblad.nl

Van Kuringe automobiel-, takel- en
bergingsbedrijf
Kromakker 1, Esch
http://www.vankuringeautos.nl

Helvoirtseweg 186, Vught
www.groene-woud.nl
 

Marktveld 54, Vught
www.marinusmode.nl
 

http://www.youtube.com/watch?v=9ySo7NrRFAk&feature=youtube_gdata
http://www.youtube.com/watch?v=9ySo7NrRFAk&feature=youtube_gdata
http://www.vughtsmannenkoor.nl/
http://www.hetklaverblad.nl/
http://www.vankuringeautos.nl/
http://www.groene-woud.nl/
http://www.marinusmode.nl/
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Heuvel 3, Vught
www.optiekvandekamp.nl
 

Schijndelseweg 15, St.-Michielsgestel
www.hurksvanderlinden.nl
 

Kloosterstraat 1, Vught
www.derouw.nl
 

Theresialaan 22, Vught
www.vugts.nl
 

Vughtse Dakdekkers Onderneming  
Postbus 149, Vught 
www.vdo-dak.nl

Vliertstraat 7, Vught
www.bienconnue.nl

Kruishoeveweg 1, Vught
www.peijnenburgvught.nl
 

Nieuwkoop Automotive Group
Hervensebaan 13, Den Bosch
www.auto-nieuwkoop.nl
 

van Voorst tot Voorststraat 1, Vught
www.hetbesteoor.nl

Golf Parc de Pettelaar
Meerendonkweg 2, 's-Hertogenbosch
www.pettelaar-golf.nl
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