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Van het Concertgebouw Amsterdam naar De Speeldoos in Vught

Op zondag 4 januari verzorgt het befaamde tango
kwintet ‘Grupo del Sur’ een gastoptreden helemaal

Adverteerders passend binnen ‘Zingen Over De Grens’, het thema
van het Nieuwjaarsconcert 2015 van het Vughts

Info voor ledenMannenkoor.

Tip: stuur deze nieuwsbrief door naar uw familie, vrienden en kennissen. 't
Aantal kaartjes is beperkt!
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Klik hier voor Grupo del Sur
Bezield bandoneonspel, meeslepende tango’s en rauwe emoties: Grupo del Sur
biedt het allemaal! Astor Piazzolla, de grote vernieuwer van de Argentijnse tango,
is dé grote inspirator van dit Nederlandse tangokwintet. In de vaak ingewikkelde
harmonische en ritmische structuren zijn invloeden hoorbaar van Bach, Ravel,
Stravinsky en Bartók, maar ook jazzmuziek speelt een grote rol.
Geïnspireerd door Piazzolla maakt Grupo del
Sur eigen arrangementen van bekende werken
van klassieke componisten. Op geraffineerde
wijze worden zo klassiek en tango met elkaar
verweven. Samen met originele Piazzolla
werken levert dit een onvergetelijke muzikale
ervaring op. De musici van Grupo del Sur

Astor

weten de juiste toon te treffen en tonen zich

Piazzolla

een waardig vertolker van Piazzolla’s muziek.
http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/82
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De groep geeft concerten sinds 2007 en tijdens het recente grote optreden op 22
november j.l. in Het Concertgebouw te Amsterdam zijn opnamen gemaakt voor
een nieuwe CD.

Vanaf 12.00uur kunt u niet alleen hiervan genieten, maar ook van de winnaars
van het Maurick Concours, Fleurtje Maan en Susan ter Haar met een fantastisch
duoconcert op piano en natuurlijk van het Vughts Mannenkoor, die de hoofdmoot
van het concert voor zijn rekening neemt.

VMK met leden van het Maurick Koor
Het Vughts Mannenkoor zingt prachtige en bekende liederen uit bijna alle
continenten. U zult genieten van liederen die variëren van lieflijke volksmuziek uit
de Balkan en het Andesgebied, tot en met heldhaftige liederen die het bloed
warm maken. Maar ook ons eigen Brabant wordt niet vergeten.
Het koor wordt begeleid door pianiste Margret Bekkers en staat onder leiding van
dirigent Coen Swinkels. Na het grote succes van vorig jaar worden er ook dit jaar
tijdens het hele concert beelden getoond om de muziek te versterken.
Kaartjes à euro 15, inclusief een pauzedrankje aan de kassa of via
www.theaterdespeeldoos.nl. Jongeren en Studenten krijgen € 5 korting.
Tot ziens bij ons Nieuwjaarsconcert op 4 januari 2015!
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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

Schijndelseweg 15, St.Michielsgestel

www.optiekvandekamp.nl

www.hurksvanderlinden.nl

Kloosterstraat 1, Vught
www.derouw.nl
Pepereind 13b, Cromvoirt
www.chaletparkdevondst.nl

Kruishoeveweg 1, Vught

Golf Parc de Pettelaar

www.peijnenburgvught.nl

Meerendonkweg 2, 'sHertogenbosch
http://www.pettelaargolf.nl
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van Voorst tot Voorststraat 1, Vught
www.hetbesteoor.nl

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier
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