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Concerten
Repertoire
Vrienden

Beste lezer,

U hebt ongetwijfeld de afgelopen maand in een of
meer regionale bladen onze uitnodiging gezien om

Adverteerders mee te gaan als gastzanger naar Cambridge (van 28
mei tot 2 juni 2014), samen met de foto van mr.

Info voor ledenBeanen de slogan

‘Never BEAN to England?

Inmiddels hebben een aantal
(gast)zangers zich aangemeld
om met ons mee te gaan naar
Engeland. Dat land met die
grote zangtraditie. Dus die
gastzangers hebben we
gevonden!
Gastzangers zijn nog steeds
welkom en betalen slechts €
350,. Voor supporters zijn ook
nog enkele plekken a € 450,
vrij. Zij reizen met ons mee,
ontbijt, lunch en diner
© 2016 Vughts Mannenkoor | Alle rechten voorbehouden

inbegrepen en
Disclaimer
genieten van Sitemap

Inloggen VMKleden

onze optredens met andere
Kent u nog mensen die met ons mee
willen als gastzanger of supporter,

koren en de excursies die we
maken.

informeer hen dan over deze
mogelijkheid!

Hier een idee van het programma, als voorpret:
Woensdag 28 mei dagrit (via Eurotunnel) Vught  Cambridge
Cambridge: Bezoek aan de stad met rondleiding en optreden
Ely: Lunchconcert in ElyCathedral
St Yves: opluisteren eucharistieviering
's Avonds: 'Hup naar de Pub' (vrijwillig)
Zondag 1 juni dagrit (via Eurotunnel) Cambridge  Vught
Verblijfslocatie: HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS CAMBRIDGE 3*** 1517
Coldhams Park Norman Way CB1 3LH Cambridge
Nieuwjaarsconcert 2014  Verhaal met een Gouden Randje

http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/61
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Het Nieuwjaarsconcert 2014 van het Vughts Mannenkoor op 5 januari in Theater
de Speeldoos krijgt een prachtig gouden randje. De optredens van het koor, de
stralende soliste Christina Karenovics en de winnaars van het Maurick
Muziekconcours worden verfraaid met projecties. Met vertelling, zang en
visualisaties wordt zo duidelijk waar de titel ‘Het Verhaal in de Muziek’ voor staat.
Zo’n sfeerverhogende multimediale aanpak is een unicum voor het Vughts
Mannenkoor.
Met ‘Het Verhaal in de Muziek’ neemt het Vughts Mannenkoor het publiek mee
op een historische muzikale reis, waarin geïllustreerd wordt hoe verhalen in de
muziek verteld worden en hoe zich dat ontwikkeld heeft. Tijdens het concert komt
een aantal muzikale hoogtepunten aan bod, van vroege tot late opera, van
operette naar musical en filmmuziek. Een aantal van die hoogtepunten is te zien
in films over die tijd. Ook worden tijdens het concert liederen gezongen waar een
apart verhaal bij hoort, want ook dat is een ‘Verhaal in de Muziek’.

Christina Karenovics

Poster Nieuwjaarsconcert 2014

U kunt gaan genieten van enkele van de mooiste liederen die ooit gemaakt zijn.
Denk aan ‘Nessun Dorma’ van Puccini waar niet alleen Pavarotti wereldberoemd
mee is geworden, maar ook Paul Potts, de zingende telefoonverkoper uit
‘Britain’s Got Talent’. Of het ontroerende ‘Lascia chi’o Pianga’ van G.F. Händel uit
de bekende film over de castraat Farinelli en het opzwepende ‘Chor der
Derwische’ waar Ludwig van Beethoven zijn geromantiseerde vertolking van de
Islam laat horen.
De soliste Christina Karenovics zingt ‘Casta Diva’ van Bellini, een favoriet van
onder meer Maria Callas maar ook bekend van de concerten van André Rieu.
Beroemde moderner werken zijn bijvoorbeeld het heel bijzondere ‘Send in the
Clowns’ van Stephen Sondheim en het prachtige ‘Don’t cry for me Argentina’ uit
de film Evita waarin de zilveren stem van Christina Karenovics de hoofdrol zal
spelen.
Er worden nog meer bijzondere werken gezongen, teveel om hier op te noemen.
Kijk binnenkort op www.vughtsmannenkoor.nl voor meer informatie over ‘Het
Verhaal in de Muziek’. Kaartjes à € 15, (incl. pauzedrankje) kunt u bestellen via
de site van Theater de Speeldoos te Vught. Jongeren krijgen korting, maar
moeten dan een kaartje kopen aan de balie van het theater.
Caeciliafeest
Een wederom hebben we en geweldig gezellig Caeciliafeest mogen beleven bij
De Vondst in Cromvoirt.

http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/61
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het koor zingt de jubilarissen toe

Na het lekkere gebak van Patisserie De Rouw werden de jubilarissen gehuldigd.
Theo Kroon omdat hij al 60 jaar verbonden is aan ons koor. Eerst als zanger en
later als (onder)dirigent. Met zijn afscheid op vrijdagavond 26 april 2002 kwam
een einde aan de 85jarige bijzondere verbinding van de familie Kroon aan VMK.
Opa Jan Kroon stond in 1917 aan de wieg van wat toen nog de “zangvereniging
Werkmanskring” heette. Vader Piet werd in 1928 dirigent, waarna Theo in 1968
hem opvolgde. Bij de huldiging passeerden vele hoogtepunten de revue. Theo
ontving ter herinnering een dasspeld met ’60 jaar VMK’ en voor echtgenote Ann
waren er natuurlijk bloemen.
Jan Swinkels is – met een korte onderbreking in totaal 50 jaar jaar lid van ons
koor. Jan is één van de trouwste en fanatiekste zangers van ons koor. En
echtgenote Mien één van de trouwste en fanatiekste vriendinnen.

Jan en Mien

Theo en Ann

Tijdens het korte dankwoordje van beide jubilarissen bleek dat ze op 18jarige
leeftijd min of meer van ‘vaders’ de opdracht hadden gekregen om zich te
melden bij het koor. Dat waren nog eens tijden! Beiden haalden herinneringen op
van ‘toen’. De jubilarissen werd vervolgens toegezongen: Conquest of paradise
met een aangepaste tekst voor de jubilarissen, Bar en Blij en tenslotte het lijflied.
Na de receptie en enkele dansjes, hapjes en drankjes verder lieten ‘de
barzingers’ voor het eerst van zich horen. Lekkere meezingers, die de sfeer
zeker ten goede kwamen en menigeen deed meezingen. En laat dáár het
barzingen nou ook voor bedoeld zijn! De traditionele tombola was weer een groot
succes. Alle loten werden verkocht en menigeen ging met een leuk prijsje naar
huis. Ook de solistische optredens van Theo van Alphen (Haleluiah!) en Jos
Hendriks (cant get no satisfaction) droegen bij tot de fijne en gezellige sfeer
tijdens het feest. Een visitekaartje van ons koor voor onze nieuwe leden!

Barzingen

Theo 'on tour'

Algemene Ledenvergadering

http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/61
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Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 november werden de leden door
het bestuur nadrukkelijk uitgenodigd om met creatieve ideeën te komen, vooral
op muzikaal gebied.
Leden die op muzikaal gebied eens iets willen uitproberen, krijgen alle ruimte en
medewerking. Voorwaarde is wel dat er voldoende mensen van binnen en/of
buiten de vereniging meedoen, dat er veel extra energie en oefening ingestoken
wordt en dat het uiteindelijk een dusdanig niveau heeft dat het uitgevoerd kan
worden bij een van onze concerten. Voorbeelden van dit soort experimenten zijn:
Forever Young met het Maurickkoor, het barzingen en Lascia ch'io pianga in
kleine koorbezetting. We zijn benieuwd naar nieuwe initiatieven!
Kerstviering Rode Kruis, afdeling Vught
Het Rode Kruis, afdeling Vught, heeft ons weer gevraagd om met een aantal
mannen op vrijdag 13 december 11.00 uur een aantal kerstliederen te komen
zingen. Uiteraard geven we daar weer graag gehoor aan. De bijeenkomst is in de
Lambertuskerk aan de Helvoirtseweg.
Belangrijke data
5 januari Nieuwjaarsconcert
16 februari Mis in H. Hartkerk
Dat was het voor nu; tot de volgende keer!

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
http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/61

Marktveld 54, Vught
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www.groenewoud.nl

www.marinusmode.nl

Heuvel 3, Vught

Schijndelseweg 15, St.Michielsgestel

www.optiekvandekamp.nl

www.hurksvanderlinden.nl

Kloosterstraat 1, Vught

Theresialaan 22, Vught

www.derouw.nl

www.vugts.nl

Vughtse Dakdekkers Onderneming
Postbus 149, Vught
http://www.vdodak.nl

Pepereind 13b, Cromvoirt
www.chaletparkdevondst.nl

Kruishoeveweg 1, Vught

Nieuwkoop Automotive Group

www.peijnenburgvught.nl

Hervensebaan 13, Den Bosch
www.autonieuwkoop.nl

van Voorst tot Voorststraat 1, Vught

Golf Parc de Pettelaar

www.hetbesteoor.nl

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

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier
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