452016

Nieuwsbrief VMK 11 november 2013

Nieuwsbrief VMK 11 november 2013
11 november 2013
zoeken

Home

Over ons

Lid worden

Contact

Links

Alleen VMKleden

Home » Nieuwsbrief VMK 11 november 2013

NieuwsbrievenNieuwsbrief 11 november 2013
Concerten
Repertoire
Vrienden

Beste lezer,

U hebt ongetwijfeld de afgelopen maand in een of
meerdere regionale bladen de foto van mr. Bean

Adverteerders gezien, met daarop de tekst ‘Never BEAN to

England?’ en de uitnodiging om met ons mee te gaan

Info voor ledenals gastzanger naar Cambridge?

We maken rond Hemelvaart volgend jaar (van
28 mei tot 2 juni) een concertreis naar
Cambridge en hebben nog plek voor enkele
gastzangers. Natuurlijk zijn in principe alle
gastzangers van harte welkom bij ons koor,
'Punteren' bij een bridge op

maar als er een paar eerste tenoren en bassen

de rivier de Cam.

bij zouden zitten, zou dat extra fijn zijn. Klik
hier om u aan te melden.

Hebt u zelf geen gelegenheid om mee te gaan maar kent u een andere
mogelijke gastzanger? Klik hier en stuur hem een email! Of stuur hem het
attachment door dat u bij dit bericht vindt!

Tot nog toe hebben we heel veel
positieve reacties gekregen op onze
© 2016 Vughts Mannenkoor | Alle rechten voorbehouden

PR en wervingscampagne.
‘Leuk’, Sitemap
Disclaimer
‘ziet er goed uit’ en ‘erg uitnodigend’

Inloggen VMKleden

om mee te gaan naar Cambridge en
Engeland. Het land met die geweldige
zangcultuur.

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
Echt een unieke kans om voor een gereduceerd tarief kennis te maken met
Cambridge en de prachtige koortraditie van Engeland. Wees er snel bij. Er zijn
nog maar enkele plaatsen vrij in de bus en vol = vol.
http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/59
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Nieuw repertoire: Het Verhaal in de Muziek
Er wordt druk gerepeteerd op het nieuwe repertoire voor het Nieuwsjaarsconcert
2014 dat als thema ‘Het Verhaal in de Muziek’ mee heeft gekregen. Zo hebt u het
Vughts Mannenkoor nog nooit gehoord!
Het afwisselende programma wordt gecompleteerd met
optredens van de winnaars van het Maurick
Muziekconcours en last but not least de bekende
sopraan Christina Karenovics.
Bij het Nieuwjaarsconcert in 2008 was Christina al eens
te gast bij het Vughts Mannenkoor. Dit jaar zingen we
o.a. samen met haar het wereldberoemde lied ‘ Don’t
cry for me Argentina’ uit de bekende musical Evita van
Tim Rice en Andrew Lloyd Webber.

Christine Karenovics

Kaartjes Nieuwjaarsconcert
De verkoop van de kaartjes voor het Nieuwjaarsconcert 2014 is al begonnen via
de website van De Speeldoos. De kaartjes kosten € 15 (inclusief pauzedrankje).
Onze vrienden en vriendinnen hebben inmiddels een brief gehad, waarin ze
worden uitgenodigd om alvast kaartjes met korting te bestellen. Er zijn al
behoorlijk wat kaartjes verkocht, maar we gaan natuurlijk voor een vol Theater
De Speeldoos op 5 januari.
Facebook

Om de werving te ondersteunen, heeft het Vughts Mannenkoor
inmiddels ook een account op Facebook.
‘Like’ of deel onze pagina, zet er wat op en help mee deze pagina onder de
aandacht van zoveel mogelijk mensen te brengen. De flyer ‘Never BEAN to
England?’ staat er ook op.
Instroom nieuwe leden

Het gaat goed met het Vughts
Mannenkoor. Er hebben zich
na de zomer spontaan vier
nieuwe leden aangemeld bij
ons koor. De instroom gaat
dus gewoon door en dat is
belangrijk voor de continuïteit
en kwaliteit. We blijven met 70
man op volle sterkte!

Vughts Mannenkoor met winnaars Maurick
Muziekconcours en Maurickkoor

Belangrijke data
19 november Algemene Ledenvergadering
23 november Caecilafeest
5 januari Nieuwjaarsconcert in Theater de Speeldoos in Vught

Met Zangersgroet!

http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/59
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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
Postbus 149, Vught
http://www.vdodak.nl

Pepereind 13b, Cromvoirt
www.chaletparkdevondst.nl

http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/59
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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
http://www.pettelaargolf.nl

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier

http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/59
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