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Concerten
Repertoire
Vrienden

Beste lezer,

Het Vughts Mannenkoor is alweer volop aan het
repeteren voor het nieuwe seizoen. Daarover leest u

Adverteerders meer in deze nieuwsbrief. Ook kijken we terug op de
afsluiting van het vorige seizoen.

Info voor leden

Nieuwjaarsconcert 2015 met GRUPO DEL SUR
Het Vughts Mannenkoor heeft een wel zeer bijzonder gastoptreden tijdens ons
Nieuwjaarsconcert van 4 januari a.s.! Het befaamde tangokwintet Grupo del Sur
speelt o.m. de prachtige Argentijnse liederen van Astor Piazzolla. Om u een idee
te geven... ze treden over enkele weken op 22 november in het Concertgebouw
te Amsterdam en daarna bij ons in Theater de Speeldoos!

Grupo del Sur
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Inloggen VMKleden

'Zingen over de Grens'. We gaan voor u een nagenoeg compleet nieuw
repertoire presenteren met liederen uit veel verschillende landen. U zult er zeker
van genieten…. Tenminste als u een plaatsje weet te bemachtigen in Theater de
Speeldoos! Wij verwachten namelijk een grote toeloop nu bekend is dat we
‘Gruppo del Sur’ hebben kunnen ‘strikken’.
Klik hier, luister en geniet van Grupo del Sur. Zorg dat u er op tijd bij bent en klik
hier om uw kaartjes te reserveren.
Bijzonder vriendenconcert
Het vriendenconcert op vrijdag 4 juli in de toonzaal van het Maurickcollege in
Vught is – zoals voorspeld – een bijzonder concert geworden. Onze vrienden en
vriendinnen van het Vughts Mannenkoor (en wijzelf óók) hebben ervan genoten.
De samenwerking met de Vughtse vocal group ’Back on Track’ is ons goed
bevallen. Deze zes enthousiaste zangers en zangeressen vertolkten op zeer
melodieuze en muzikale wijze onder meer 'Operator' van Manhattan Transfer,
'As' van George Michael, 'Aquarius' uit de musical Hair en nummers van Steelers
Wheel en Whitney Houston. Samen met een selectie van ons koor zongen ze
http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/79
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‘Africa’ van Toto en ‘Somebody to love’ van Queen!

Back on Track samen met het Vughts mannenkoor: een niet meteen voor de
hand liggende, maar wél verrassende combinatie, die naar meer smaakt.
Wilt u ook vriend of vriendin worden van het Vughts Mannenkoor? Kllik hier en vul
uw gegevens in op onze website. Voor € 20 per jaar bent u erbij!
Seizoenafsluiting in Mariaoord
De seizoensafsluiting in Verpleeghuis Mariaoord aan de Vliertwijksestraat 369 in
Rosmalen heeft de patiënten en hun familie, het verplegend personeel en ons
veel plezier en voldoening geschonken. Ronduit ontroerend was het om de
mensen die als gevolg van dementie toch veel niet meer weten, met ons uit volle
borst te horen meezingen. We hadden er op gehoopt en het repertoire er
enigszins op aangepast. ‘In een blauw geruite kiel’, ‘het karretje over de
zandweg’ en ‘het avondklokje’ gingen er in als koek!
Kwaliteitsdag 2014
Het nieuwe seizoen heeft nu voor de 4e keer in september een kickstart
gekregen met een Kwaliteitsdag in Huize Bergen te Vught. De Kwaliteitsdag 2014
zal bij de deelnemers in het geheugen blijven staan als ‘de beste tot nog toe’.

Gastdocent Joop Schets

Zonder de anderen tekort te doen, zijn alle deelnemers het erover eens dat deze
dag echt een kwaliteitsimpuls heeft gegeven aan ons koor. Dat is te danken aan
onze dirigent Coen Swinkels, onze pianiste Margret Bekkers en onze gastdocent
Joop Schets.

Boven: pianiste Margret Bekkers
Links: dirigent Coen Swinkels
http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/79
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Joop concentreerde zich op ons verzoek vooral op de interactie tussen het koor,
dirigent en begeleiding. Hij ontpopte zich als een inspirerend leider, coach en
dirigent, waar we met z'n allen veel van hebben opgestoken. Het is nu zaak om
dit vast te houden.
Belangrijke data
Nieuwjaarsconcert zondag 4 januari 2015
Regioconcert 17 januari (op nog nader te bepalen locatie in de regio)
Mis in H. Hartkerk te Vught 12 of 19 april (nog nader te bepalen)
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
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Heuvel 3, Vught

Schijndelseweg 15, St.Michielsgestel

www.optiekvandekamp.nl

www.hurksvanderlinden.nl

Kloosterstraat 1, Vught
www.derouw.nl
Pepereind 13b, Cromvoirt
www.chaletparkdevondst.nl

Kruishoeveweg 1, Vught

Golf Parc de Pettelaar

www.peijnenburgvught.nl

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

van Voorst tot Voorststraat 1, Vught
www.hetbesteoor.nl
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier
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