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Concerten
Repertoire
Vrienden

Beste lezer,

Het zonnetje schijnt (eindelijk) en de vakanties komen
er aan. Het Vughts Mannenkoor gaat ook even met

Adverteerders reces,

maar niet vooraleer het seizoen op een

waardige manier wordt afgesloten. Dat gaan we doen

Info voor ledenin het weekend van 21 en 23 juni. Vanaf 24 juni is het
vakantie! En 20 augustus beginnen de repetities weer
voor een nieuw fantastisch muzikaal jaar.

Jaarlijkse 'sponsormissen'

Terugblikkend op de Heilige Missen in de
Jacobus de Meerderekerk in Den Dungen op
Hemelvaartsdag en de Heilig Hartkerk in Vught
op Moederdag kunnen we vaststellen dat nogal
wat
H.Hartkerk Vught

koorleden

en

kerkgangers

andere

verplichtingen hadden. .

Zingen met een kleine 50 zangers is goed te doen en voor de toehoorders ook
nog een behoorlijk imposant koor, maar als je gewend bent om met ruim 60
mannen op te treden is het voor de zangers zelf wel een beetje vreemd
Goed gevuld
Disclaimer
Sitemap
De kerken in Den Dungen en Vught waren ‘goed gevuld’, maar er hadden er
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zeker nog wel een paar bij gekund. Jammer voor hen die er niet waren, want ze
hebben een prima uitvoering gemist van de prachtige ‘Messa a 3 voci maschili’
van Perosi.

Kathelijn van Dongen paste
weer heel mooi bij het koor en
als soliste vertolkte zij het
geweldig mooie Ave Maria uit
de film The Passion. Nu we
weer een koning hebben in
ons land konden we afsluiten
met

het

indrukwekkende

Domine Salvum Fac Regem

Kathelijn van Dongen, pianiste Margret

Nostrum: Heer zegen onze

Bekkers en VMK

koning.
Organist pur sang Jacques van den Dool liet duidelijk merken dat hij ontzettend
veel plezier heeft in het bespelen van het orgel. Hij ging goed los, zoals ze wel
eens zeggen, maar begeleidde het koor en Kathelijn met veel gevoel en nuance.

http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/51

1/5

452016

Nieuwsbrief VMK 10 juni 2013

Dirigent Coen Swinkels was na afloop van beide vieringen ‘ene contente mens’,
maar zoals gebruikelijk wist hij toch nog altijd een paar verbeterpunten aan te
dragen.
Speciaal concert voor 'Vriend(inn)en' VMK
Zoals gezegd sluiten we het seizoen af met twee bijzondere concerten. We
starten op vrijdag 21 juni met ons concert 'Maurick & Friends' in het
Maurickcollege aan de Titus Brandsmalaan in Vught, aanvang 19:30 uur. Het
andere concert is ons 'Goede Doelen' concert (zie hieronder).

Het Maurick & Friends concert
hebben we bedacht om onze
Vriend(inn)en eens goed in de
watten te kunnen leggen. Met
bestuur en de muziekafdeling
van

het

Maurickcollege

hebben we door verschillende
mooie gezamenlijke optredens
een vriendschap opgebouwd,
die

Publiek met Vrienden en partners VMK

we

graag

willen

bestendigen met opnieuw een
mooi optreden in het prachtig
verbouwde Maurick.

Gratis voor Vrienden en partners
Omdat het een vriendenconcert betreft is voor onze 'Vrienden van het Vughts
Mannenkoor' en partners van de leden de toegang inclusief 1 consumptie gratis
op

vertoon

van

de

reeds

verstrekte

toegangsbewijzen.

Voor

overige

geïnteresseerden bedraagt de entree € 3,00.
Programma 'Maurick & Friends'

Op

het

onder

programma
meer

de

staan
vrolijke

Saltarelle van Saint Saëns en
de Sängerlustpolka van Johan
Strauss.

Veel

van

onze

vrienden bezochten ons ‘Diner
Chantant’ t.g.v. het 95jarig
jubileum

en/of

het

nieuwjaarsconcert en kennen

VMK en gedeelte Maurick Selectiekoor

dus het 8 (!) stemmige Pavane
van Bepi de Marzi al.

We zijn benieuwd hoe de Pavane en onder meer ook Gloire Immortelle van
Charles Gounod in het Maurickcollege klinkt. Bij het zeer bekende Conquest of
Paradise van de Griekse muzikant Vangelis uit de gelijknamige film, worden onze
toehoorders uitgenodigd om mee te zingen (en/of te hummen). Naast het Vughts
Mannenkoor

treden

ook

het

Basiskoor

en

het

Selectiekoor

van

het

Maurickcollege op. Samen met een soliste van het Maurickcollege zingen wij
'Vrienden voor altijd' (Amigos Para Siempre) van A. L. Webber. Het wordt zeker
een fantastisch en gevarieerd concert.
Goede doelen concert Verpleeghuis Boswijk

Zoals
http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/51
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doen
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2/5

452016

Nieuwsbrief VMK 10 juni 2013

sluiten we het muzikale jaar
altijd af met een optreden bij
een instelling in Vught. Dit jaar
doen we dat op zondagmiddag
23 juni in Verpleeghuis Boswijk
aan de Voorburglaan in Vught.
We beginnen om 14.45uur. We
hopen

de

patienten

verzorgers
Concert in NieuwVossenveld Vught

verpleeghuis

van
een

en
dit

gezellige

en onvergetelijke middag te
bezorgen.

Vanwege de beschikbare ruimte is het is een besloten concert alleen toegankelijk
voor de patiënten en verzorgers van Verpleeghuis Boswijk, maar uiteraard zijn de
partners van de leden ook van harte welkom. Die zijn namelijk altijd welkom.

Vooruitblik:
concertreis naar Cambridge e.o. in 2013
Evenals voor de concertreis naar Berlijn, willen
we onze reis naar Cambridge aangrijpen om
mannen te werven om met ons mee te gaan.
We zoeken (nog tamelijk jonge) mannen voor alle zanggroepen, maar als er een
paar goede eerste tenoren of bassen bij zouden zitten, zijn we extra blij. Kent u
potentiële kandidaten? Ga dan zelf tot actie over of tip het bestuur!

Groepsfoto concertreis Berlijn
Welverdiende vakantie
Na ons optreden in Boswijk gaan we met z’n allen genieten van een welverdiende
vakantie. Op dinsdag 20 augustus beginnen de repetities weer voor een geweldig
nieuw seizoen. Flink repeteren voor het traditionele Nieuwjaarsconcert (wordt
heel bijzonder dit jaar!) en de concertreis naar Cambridge e.o.
Ik wens onze vrienden, sponsoren, de leden van het koor, onze dirigent en alle
lezers van deze nieuwsbrief een heerlijke vakantie!
Met vriendelijke groet,

http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/51
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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

Theresialaan 22, Vught

www.derouw.nl

www.vugts.nl

Vughtse Dakdekkers Onderneming

Vliertstraat 7, Vught

Postbus 149, Vught

www.bienconnue.nl

www.vdodak.nl
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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
www.pettelaargolf.nl

Chaletpark De Vondst
Pepereind 13b, Cromvoirt
www.chaletparkdevondst.nl
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier
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