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Beste lezer,

Het thema van het Nieuwjaarsconcert 2016 is
'Modern Times'. We willen daarmee aangeven dat

Adverteerders het

VMK meegaat met zijn tijd en behalve de

bekende, gedragen, klassieke werken ook moderner

Info voor ledenrepertoir kan zingen.

Denk bijvoorbeeld aan ' Come to the
Music' van Joseph M. Martin of mooie
arrangementen van bekende artiesten
als

Leonard

Cohen,

Tom

Jones,

Reinhard May, Frank Sinatra, Guus
Meeuwis en zelfs Monty Python!
Benieuwd? Kom vooral luisteren!
Het Vughts Mannenkoor is inmiddels
druk bezig met de voorbereidingen voor
dit

prachtig

Nieuwjaarsconcert

op

zondag 3 januari 2016 in Theater De
Speeldoos. De komende weken worden
de puntjes op de i gezet.
Disclaimer
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Bij ons concert 'Modern Times' worden we als koor
geholpen en ondersteund door onze dirigent Coen Swinkels
en onze vaste begeleidster op de piano Margret Bekkers.
Ook percussionist van Harmonie Kunst & Vriendschap uit
Vught, Herman Frank, gaat ons weer helpen er een mooi
concert van te maken.

Coen Swinkels

Dit jaar hebben we voor ons optreden
voor het eerst ook hulp gehad van
koorregisseuze Marijke de Wit.
Wat we van haar geleerd hebben, willen
we op 3 januari voor het eerst in praktijk
brengen. Ik kan u beloven dat u verrast
zult worden!

Margret Bekkers

Uw nieuwsgierigheid is vast en zeker geprikkeld, maar er is nog meer.

Ook dit jaar hebben we weer twee
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mooie gastoptredens. U bent de laatste
jaren van ons gewend dat we de jeugd
een kans willen geven. Ook dit jaar
bieden we dus de winnaar van het
Maurick Muziekconcours een podium.
Leerlingen Maurick College met
koorleden

Het blijkt dat het niveau van de jeugdige
artiesten die dit concours winnen zeer
goed is. En de spontaniteit en het
enthousiasme straalt er van af.

Last but not least gaan voor en
na de pauze 'Mens Voices'
voor u optreden. Een close
harmony

zanggroep

die

u

meeneemt naar onder andere
de tijd van 'Happy Days are
here

again'.

brengt

Deze

werken

groep

uit

het

repertoire van de 'Comedia
Harmonists',

een

bekende

getalenteerde

Berlijnse

en

zanggroep

zeer
uit

Men's Voices

de

jaren 30 van de vorige eeuw.
Ook de gevoelige en bekende love songs uit de jaren 50 van de vorige eeuw
worden door Mens Voices voortreffelijk vertolkt.
Het Nieuwjaarsconcert is dus ook dit jaar weer een echte aanrader.
Een geweldig programma en een vlotte presentatie, ondersteund met
lichtbeelden. Reserveer 3 januari 12.00uur dus in uw agenda. En beter nog:
bestel alvast kaartjes bij Theater de Speeldoos in Vught. Dat kan nu meteen al
vanuit uw huiskamerstoel via www.theaterdespeeldoos.nl.

Bent u vriend, vriendin of sponsor dan kunt u gebruik maken van de speciale
actiecode en krijgt u 2,50 euro korting op het plaatsbewijs van 15 euro. U krijgt
daarover binnenkort bericht. Jongeren tot en met 16 jaar kunnen een kaartje
kopen aan de balie met 5 euro korting en betalen 10 euro.
Tot ziens op 3 januari bij ons Nieuwjaarsconcert 'Modern Times' in Theater de
Speeldoos te Vught!
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Jacques Brummans
voorzitter Vughts Mannenkoor

Bekijk ook onze website: WWW.VUGHTSMANNENKOOR.NL
Onze PREMIUMADVERTEERDERS zijn:

Helvoirtseweg 41, Vught

Van Kuringe automobiel, takel en

www.hetklaverblad.nl

bergingsbedrijf
Kromakker 1, Esch
http://www.vankuringeautos.nl

Helvoirtseweg 186, Vught

Marktveld 54, Vught

www.groenewoud.nl

www.marinusmode.nl

Heuvel 3, Vught

Van Voorst tot Voorststraat1, Vught

www.optiekvandekamp.nl

www.hetbesteoor.nl

Kloosterstraat 1, Vught
www.derouw.nl

Kruishoeveweg 1, Vught

Golf Parc de Pettelaar

www.peijnenburgvught.nl

Meerendonkweg 2, 'sHertogenbosch
http://www.pettelaargolf.nl

http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/98

3/4

552016

Nieuwjaarsconcert 3 januari 2016

Peperstraat 8, 'sHertogenbosch
www.vzb.nl

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier
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