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Beste lezer,

We hebben een weekend achter de rug met twee
bijzondere uitvoeringen van de Deutsche Messe van

Adverteerders Franz Schubert. De eerste vond plaats op zaterdag

15 februari om 12.30 uur in de Sint Janskathedraal te

Info voor leden’sHertogenbosch en de tweede op zondag 16

februari om 11.00 uur in de ons vertrouwde Heilig
Hartkerk aan het Loeffplein in Vught.

Optredens samen met Stadspijpers van Den Bosch
De Schubertmis hebben we wel eens eerder uitgevoerd, maar het bijzondere
aan deze twee uitvoeringen was dat we werden begeleid door de Stadspijpers
van ’sHertogenbosch. Op initiatief van onze beschermheer Marcel van der
Linden, die tevens beschermheer is van de Bossche Stadspijpers, hebben we
contact gezocht met deze historische blaasgroep.
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Bossche Stadspijpers
De muzikaal leiders Norbert Kunst en Coen Swinkels zochten en vonden een
prachtig werkje dat we samen konden uitvoeren, getiteld “If Ye Love Me” van
Thomas Tallis. Het instuderen was nog een behoorlijk karwei, maar zeker de
moeite waard. Blaasmuziek en mannankoorzang bleken voortreffelijk bij elkaar te
passen. De gezamenlijke optredens smaken naar méér!
En wat klinkt dat Magnificat toch 'Magnifique' in de Sint Jan en in de Heilig
Hartkerk. Heerlijk om te doen en zeker als je op het orgel wordt begeleid door
een professional als Leo Spoor!
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Meest recente foto Vughts Mannenkoor
De Stadspijpers van ’sHertogenbosch onder leiding van Norbert Kunst zou je
een levend monument kunnen noemen. Stadspijpers waren in de 15e en 16e
eeuw musici in dienst van de stad. Zij waren altijd aanwezig bij de ontvangst van
hoogwaardigheidsbekleders, bij toernooien, feesten, processies en als de
schutters van de gilden ten strijde trokken.

Stadspijpers samen met Vughts Mannenkoor
’sHertogenbosch is de enige stad in Nederland en een van de weinige steden in
Europa waar in 1984 een stadspijpersgroep is heropgericht. De groep richt zich
op de muziek uit het begin van de 16e eeuw en maakt gebruik van replica’s van
authentieke blaasinstrumenten uit de 16e eeuw, zoals schalmeien & pommers,
dulcianen, trombones en landsknechttrommen. Tijdens de optredens gaan de
Stadspijpers gekleed in een ‘groen lakenspak’, geheel volgens oude traditie en
naar historische voorbeelden vervaardigd.
Optreden in de Sint Jan
In Den Bosch was de Sint Jan voor een middagviering met enkele honderden
kerkgangers behoorlijk gevuld. Onder de aanwezigen ook Bil Groenewoud met
partner en zoon (en beschermheer van ons koor) John. Zij toonden zich
bijzonder enthousiast en zeiden geweldig genoten te hebben van de viering.
Het enige minpuntje was dat het nogal koud was in de Sint Jan. Dat zingt en
blaast wat moeilijker op de middeleeuwse instrumenten. Buiten was ondanks de
stormachtige wind warmer! Maar dankzij de vele positieve reacties kwamen de
zangers en blazers weer snel op temperatuur.
Optreden in de H. Hartkerk
In een nagenoeg
volle H. Hartkerk in
Vught was de
temperatuur
aangenaam, hetgeen
de stemming van de
blaasinstrumenten,
pijpers en zangers
ten goede kwam.
In de H. Hartkerk te Vught
Ook pastoor Mesch was duidelijk in zijn nopjes met de muzikale omlijsting door
http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/62
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wat hij noemde ‘het toppunt van Brabantse cultuur’. Hij stak zijn bewondering niet
onder stoelen of banken en vroeg nadrukkelijk om een herhaling van deze
bijzondere samenwerking van Bossche Stadspijpers en het Vughts Mannenkoor.
Wie weet?!
Bergruimte/Garagebox
In verband met de onvermijdelijke sluiting van gebouw Schoonveld, onze
repetitieruimte, wellicht volgend seizoen al, zijn wij niet alleen op zoek naar een
nieuwe repetitieruimte, maar ook naar bergruimte voor onze reservemappen,
een deel van het archief en de reservekleding. Voorlopig nog kunnen we deze
zaken nog opbergen in een drietal kasten in Schoonveld, maar dat is toch eindig.
We zijn dus op zoek naar een goede (niet vochtige) bergruimte/garagebox voor
dit alles. Wij doen ons best om er een te vinden. Suggesties zijn welkom!
Concert samen met damesgroep 'Innovation'
Net zoals het zonde van de repetitietijd is als we onze mooie mis alleen maar in
de de H. Hartkerk ten gehore brengen, is het ook ‘zonde’ om het repertoire van
het Nieuwjaarsconcert maar één keer uit te voeren. Daarom verzorgden we dit
jaar de mis ook in de Sint Jan en hebben we aan het dameskoor ‘Innovation’ uit
Esch gevraagd samen met ons een concert te verzorgen in het Dorpshuis in
Esch. Dat gaat gebeuren op zaterdag 5 april.
Innovation staat o.l.v. dirigent Math Dirks. De muzikale begeleiding bestaat uit
dwarsfluit en gitaar en de gemiddelde leeftijd van de dames is ongeveer 45 jaar.
Het repertoire is zeer gevarieerd, van musical liedjes tot licht klassiek en van
geestelijke liederen tot popmuziek. Dames zingen meestal 4stemmig. Het koor
heeft ook een keurige website.
Geïnteresseerd? Kijk op: http://www.koorinnovation.nl
Belangrijke data
5 april concert met Innovation in Dorpshuis de Es in Esch
28 mei – 2 juni concertreis naar Cambridge
4 juni gouden bruiloft Wim en Gerda van Vught
4 juli Vriendenconcert in Maurick (nog onder voorbehoud)
6 juli seizoensafsluiting met een concert in een maatschappelijke instelling
(nog onder voorbehoud)
Rectificatie voor degenen die ons willen begeleiden tijdens onze komende
Engelandreis: de lunch is niet inbegrepen in de prijs!
Met een zangersgroet,

Jacques Brummans
voorzitter Vughts Mannenkoor

Bekijk ook onze website: WWW.VUGHTSMANNENKOOR.NL
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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

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
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http://www.pettelaargolf.nl
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier
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