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Concerten
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Vrienden

Beste lezer,

In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar
natuurlijk

een

Adverteerders Nieuwjaarsconcert

korte

terugblik

op

het

met de titel 'Oud & Nieuw'. De

aanwezigen in het nagenoeg uitverkochte theater De

Info voor ledenSpeeldoos, hebben genoten van een afwisselend en
goed concert. Vooral de mix van jong en oud zowel
wat betreft muziek en zangers en zangeressen is
goed in de smaak gevallen.

Puntje van kritiek wat eigenlijk een
compliment is: de fans van het Vughts
Mannenkoor hadden graag gezien dat
het koor nog wat méér gezongen had.
We houden er volgend jaar rekening
mee!

De titel van het concert was niet voor niets 'Oud & Nieuw'. We hadden wederom
de winnaars van het Maurick Muziekconcours uitgenodigd om ons publiek te
laten zien wat de Vughtse jeugd in haar muzikale mars heeft.

Deze 'jonkies’ deden het erg goed. De pas 13jarige
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Morena Brouwers (winnares onderbouw Maurick
Muziekconcours) slaagde er om met haar vertolking
van Dynamite van China Anne McCain zelfs in om
alle aanwezigen met 'de handjes de lucht in' te
krijgen.

Ook de muzikale zussen Isabelle en Suzette Hendriks (winnaressen bovenbouw)
brachten de zaal in vervoering met hun vertolking van MMM... van Laura Izibor.
Ze brengen op hun leeftijd al een professionele kwaliteit ten gehore en we zijn er
zeker van in de toekomst nog het nodige van hen te horen.

Margret Bekkers trakteerde haar gehoor op een fluwelen pianospel bij 'Lieder
ohne Worte' van Felix MendelssohnBartholdi.
http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/48

1/4

452016

Nieuwsbrief VMK 15 januari 2013

De Tilburgse sopraan Kathelijne van Dongen zong breekbaar en heel emotioneel
'Inspiratie' uit de musical Joe. Ook haar vertolkingen van de cho aria uit het
WeihnachtsOratorium ‘Flösst mein Heiland’ en het lied van Reynaldo Hahn
ontroerden de toehoorders.
Samen met het Vughts Mannenkoor zong Kathelijne ook het 'Amigos para
siempre' (vrienden voor het leven), dat werd opgedragen aan 'De Vrienden van
het Vughts Mannenkoor'. Een heel verrassende en mooie combinatie, waar de
aanwezigen wel vaker op getrakteerd hadden willen worden.
Het Vughts Mannenkoor onder leiding van dirigent Coen Swinkels presteerde
volgens de reacties uit het publiek zoals gewoonlijk prima tijdens het jaarlijkse
Nieuwjaarsconcert. De start was zeer verrassend en bezorgde in eerste instantie
de aanwezigen een lichte 'shock'. Want zonder vooraankondiging gingen de
gordijnen open en werd gestart met 'Pavana', het prachtige dubbelkorig werk van
Beppe de Marzi. Menige toeschouwer dacht even 'wat staat daar opeens een
klein koortje op het toneel', maar de helft van het koor stond op de bühne en de
andere helft achterin op het balkon. De verrassing was perfect!

Onze mannen op het balkon

Voor de pauze brachten we wat klassieker werk. Na de opening vervolgden we
met Psalm 22 'Le Seigneur est mon berger' (de Heer is mijn herder) van de
Belgische componist Ludo Claesen. De berghymne 'Signore delle cime' van De
Marzi riep herinneringen op aan onze concertreis naar Soave en als magnifieke
afsluiter werd het Magnificat' van Jan Nieland ten gehore gebracht. In de eerste
helft waren ook solo's van Margret Bekkers en Kathelijne van Dongen te horen.
Na de pauze startte het Vughts Mannenkoor met het wereldberoemde
soldatenkoor (Gloire immortelle) uit de opera Faust van Charles Gounod. Na de
intermezzo's van de winnaars van het Maurick Muziekconcours zong het Vughts
Mannenkoor Sängerlust van Johann Strauss, een vrolijke polka francaise. Het
concert werd besloten met het eerder genoemde Amigos para siempre. Als
toegift trakteerde het koor de aanwezigen op het vrolijke ' Bar en Blij' op tekst
van de koorleden Ad van der Staak en Jos Hendriks. Na afloop werd er nog
gezellig wat geborreld in de foyer.
Rest nog te melden dat Theater De Speeldoos weer prachtig was aangekleed
met bloemstukken van de hand van José van Lokven. De foto’s werden gemaakt
door Marijke en Ben van Amelsfort.
Ondertussen zijn we al weer druk aan het oefenen voor de volgende optredens.

Allereerst staat een deelname gepland op 23 en
24
http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/48
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orgelfestival in Bergen op Zoom, We gaan daar
'Laudate Dominum''

zingen van de bekende

Nederlandse componist Daan Manneke. Dit
bijzondere stuk voor gemengd koor, kamerkoor,
kinderkoor en mannenkoor in een bewerking
voor 3 orgels componeerde hij vorig jaar voor
het 75 jarig bestaan van de KCZB, een
belangenorganisatie van koren. Het beloofd een
heel spektakel te worden. De repetities met alle
koren zijn op zaterdag 23 februari en zondag is
dan de uitvoering. Spannend!

Klik hier voor meer info

Op Koninginnedag nemen we weer deel
aan

de

aubade

bij

het

Vughtse

Gemeentehuis.
In mei zingen we een aantal werken en de
Mis van Perosi twee keer, te weten in Den
Dungen op Hemelvaartsdag (donderdag 9
mei) en op Moederdag (11 mei) in de H.
Hartkerk in Vught. U bent natuurlijk
welkom bij de twee missen.
Nieuw dit jaar is een concert voor de Vrienden van het Vughts Mannenkoor en
andere genodigden. Dit concert vindt waarschijnlijk plaats op dinsdag 25 juni.
Reserveert u die datum alvast in uw agenda? De definitieve datum, de plek en
hoe laat het concert plaatsvindt, leest u te zijner tijd in een volgende nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,

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

http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/48
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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

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

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier
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