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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018
2018: EEN JAAR MET EEN NIEUW GEZICHT
Het jaar 2018 is bijna ten einde. Na het zeer succesvolle jubileumjaar 2017 startten wij 2018
met een zeer goed gevoel naar de toekomst, ondanks het ongewild inkrimpen van het VMK.
Een goede opsteker hierbij was wel het nieuw élan onder de bezielende leiding van onze
nieuwe dirigent Wilma van der Schoot. Met haar samen is ook een vernieuwend repertoire tot
stand gekomen wat hopelijk in de smaak zal vallen als u ons eerstkomend concert bezoekt.
Maar daarover dadelijk meer.
Tijd voor een terugblik op de activiteiten in het afgelopen jaar. Om te beginnen het
Nieuwjaarsconcert met het afscheid van Coen Swinkels als dirigent en de komst van zijn
opvolgster, Wilma van der Schoot. Haar eerste klus was het optreden op 4 maart in Wychen,
gevolgd door deelname aan het Mannenkoorfestival op 7 april in het Provinciehuis waar een
aantal mannenkoren uit de omgeving voor een groot publiek de mannenkoorzang onder de
aandacht brachten.
Ter afsluiting van het repetitieseizoen brachten wij een concert in de verzorgingshuizen
Boswijk in Vught en Grevelingen in ‘s-Hertogenbosch, met een voor deze doelgroep
aangepast repertoire. We hadden de indruk dat dit zeer op prijs werd gesteld.
OP NAAR HET VUGHTS MANNENKOOR 2.0 !
Na het zomerreces ging ons koor hard aan de slag met de repetities voor het Jaarconcert op
zondag 6 januari 2019. Inderdaad, Niet onder de naam Nieuwjaarsconcert, omdat dit concert
vanaf volgend jaar waarschijnlijk op een andere datum verderop in het voorjaar gegeven zal
worden en wellicht ook op een andere locatie dan de gebruikelijke locatie. We houden u
daarover natuurlijk op de hoogte.
Zoals hierboven al opgemerkt het eerste Jaarconcert onder de leiding van onze nieuwe
dirigent Wilma, die samen met onze muziekcommissie een vernieuwd programma voor dit
concert heeft samengesteld. Wij worden hierbij ondersteund door het orkest Toermalijn. We
verklappen nu nog niets, kom vooral kijken en luisteren naar ons koor, dat in een nieuwe
outfit voor u optreedt!
Verder nieuws over de repetitieruimte. Wij repeteren op dit moment wekelijks in De
Speeldoos en we zijn op zoek naar een andere repetitieruimte. Enkele locaties zijn al in beeld
en daar worden proefrepetities gehouden om tot een goede keuze te kunnen komen.
Helaas wordt het streven naar een nieuw VMK-tijdperk enigszins doorkruist door de
plotselinge gezondheidsproblemen van onze voorzitter die om die redenen zijn functie heeft
moeten neerleggen. Gelukkig is een van onze leden in de persoon van Ad van der Staak
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bereid gevonden vooralsnog als interim-voorzitter te functioneren waarin wij het volste
vertrouwen hebben zodat de komende tijd alles wel weer op zijn pootjes terecht zal komen.
HET VMK MOET WEER GROEIEN!
Al een paar keer is er gewag van gemaakt: het VMK krimpt. Zeer tegen onze zin natuurlijk
en daarom zijn wij naarstig op zoek naar mannen die ons kunnen komen versterken. We
plannen daarom begin volgend jaar weer een aantal open repetities zodat belangstellenden
eens vrijblijvend kennis kunnen komen maken en we hopen natuurlijk dat het voor hen
aanleiding is om nog wat langer te blijven! Houdt de berichtgeving in het Klaverblad in de
gaten of neem gewoon contact op. Kijk en vraag ook eens rond in uw familie – en
kennissenkring. En mocht u – of iemand uit uw kringen - zangervaring hebben, voor ons
Jaarconcert op 6 januari 2019 kunnen we ook extra ondersteuning gebruiken. Er is nu nog
voldoende resterende repetitietijd om u of belangstellenden bij te spijkeren in het repertoire.
Maar snel aanmelden is gewenst! Dat kan op het e-mailadres
secretaris@vughtsmannenkoor.nl.
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