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Beste lezer,

Bij het schrijven van deze Nieuwsbrief zitten we nog
in de eerste week van het nieuwe jaar dus mág het

Adverteerders nog. De beste wensen voor 2015 voor u en iedereen
die u dierbaar is. Dat het nieuwe jaar u moge

Info voor ledenbrengen wat u ervan verwacht en vooral natuurlijk
gezondheid. En wat ons betreft brengt het u ook veel
mooie mannenkoormuziek!

Nieuwjaarsconcert

Op zondag 4 januari heeft het Vughts Mannenkoor een prima Nieuwjaarsconcert
verzorgd in een bijna vol theater De Speeldoos. De thuisblijvers hebben echt iets
gemist. Niet alleen een sprankelend optreden van het koor met een nagenoeg
Disclaimer
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rechten voorbehouden
nieuw repertoire, maar ook twee geweldige gastoptredens.

Inloggen VMKleden

De winnaars van het Maurick Muziek Concours, Fleurtje Maan en Susan ter Haar
gaven een fantastisch duoconcert met zang en een potpourri op piano ten beste.
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En het tangokwintet ‘Grupo del Sur’ maakte zijn naam en faam helemaal waar.
En alles paste keurig in het thema van dit jaar ‘Zingen Over De Grens’.
Heilige missen
Vermeldenswaard is zeker ook de vertolking van het lied Wanabaraka in het
Swahili en op Djembé begeleid door Herman Frank. Temeer omdat het een
religieus getint lied is, zal dit ook ten gehore gebracht worden tijdens de heilige
missen, die dit jaar muzikaal opgeluisterd worden op zondag 12 april om 10.00
uur in de Heilig Hartkerk in Vught en in de Lambertuskerk in Haarsteeg op
zaterdag 18 april om 19.00 uur. Dit jaar staat de Missa Brevis van Joseph Haydn
op het programma evenals de door onze supporters zo gewaardeerde Russische
liederen Otsje Nash en het Russisch Avondgebed.
Nieuwe repetitieruimte
Omdat het gebouw Schoonveld gesloten is en ooit gesloopt wordt, hebben we
een andere repetitieruimte moeten zoeken. Dankzij de welwillende medewerking
van rector Huub van der Linden hebben we een mooie, tijdelijke repetitieruimte
gevonden in het Maurickcollege.

Om het geheugen nog even op te frissen:
In juni 1997 zijn we na 30 jaar (!) vertrokken bij "De Beukenhof" naar "De
Kwebben". Op 18 augustus 1998 verkasten we naar restaurant St. Joris om te
repeteren. Toen St. Joris kort daarop werd verkocht verhuisden we op 1
december 1998 naar gebouw Schoonveld om te repeteren. Na16 jaar hebben we
nu dus ook afscheid genomen van gebouw Schoonveld.
Bergruimte/Garagebox
In verband met de sluiting van gebouw Schoonveld, zijn we op zoek naar wat
extra bergruimte voor onze reservemappen, een deel van het archief en de
reservekostuums.
Weet u een goede (niet vochtige) bergruimte/garagebox voor dit alles laat het
ons weten. Neem contact op met het secretariaat info@vughtsmannenkoor.nl of
telefonisch 0411 – 601853

http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/85

2/4

552016

Nieuwsbrief VMK 16 januari 2015

Belangrijke data
12 april: Heilige Mis Heilig Hartkerk, Loeffplein 1 in Vught aanvang 10.00
uur
18 april: Heilige Mis Sint Lambertuskerk, Haarsteegsestraat 10 in
Haarsteeg aanvang 19.00 uur

Met een zangersgroet,

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

Van Voorst tot Voorststraat1, Vught

www.optiekvandekamp.nl

www.hetbesteoor.nl

Kloosterstraat 1, Vught
www.derouw.nl
Pepereind 13b, Cromvoirt
www.chaletparkdevondst.nl
http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/85
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Kruishoeveweg 1, Vught

Golf Parc de Pettelaar

www.peijnenburgvught.nl

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

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier
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