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Beste lezer,

Vrienden

Het eind van het muzikale seizoen  en daarmee ook

Adverteerders

de vakantie  is in zicht.
Maar voor het zover is hebben we nog twee muzikale

Info voor ledentoetjes die we u kunnen aanbieden.

Gratis concert voor onze 'Vrienden' met Back on Track op 4 juli
Allereerst het vriendenconcert op vrijdag 4 juli. We zijn er vorig jaar mee
begonnen: het Vriendenconcert in het forum van het Maurickcollege in Vught.
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Vughts Mannenkoor in het bijzonder. Ze volgen ons op de voet bij alle optredens
(tot in Cambridge toe!) en steunen ons door dik en dun. Dat waarderen wij enorm
en daarom geven wij speciaal ter ere van hen een extra concert.
Het vriendenconcert wordt gegeven op vrijdag 4 juli a.s. om 20.00uur in het
centrale forum van het Maurickcollege aan de Titus Brantsmalaan 1 te Vught. Dat
is net ná de WK wedstrijd van zes uur en de tweede helft van de wedstrijd van
22.00 uur kunt ook nog zien! Trouwens die twee teams zijn maar met 22
mannen, wij met een heel stuk meer!

http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/76
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Aangezien er voldoende zitplaatsen zijn in het Maurickcollege, bent ook u als
lezer van deze Nieuwsbrief van harte uitgenodigd om te komen luisteren. De
toegang is gratis! Ook vriend of vriendin worden van het Vughts Mannenkoor?
Vul uw gegevens in op onze website. Voor € 20 per jaar bent u erbij!
Vocal group Back on Track
Het wordt een heel bijzonder Vriendenconcert dit keer. We proberen elke keer
ons publiek opnieuw te verrassen en dat doen we nu door samen met de
Vughtse vocal group ’Back on Track’ te concerteren. Deze groep bestaat uit zes
enthousiaste zangers en zangeressen die geweldig kunnen zingen.

Op zeer melodieuze en muzikale wijze zingen ze covers met een grote
verscheidenheid, van balads tot pittige swingers. Uit het gevarieerd repertoire
brengen zij op 4 juli onder meer 'Operator' van Manhattan Transfer, 'As' van
George Michael, 'Aquarius' uit de musical Hair en nummers van Steelers Wheel
en Whitney Houston.

Wij zijn bijzonder blij met de samenwerking met Back on Track. Enerzijds omdat
we ons publiek een mooi afwisselend concert kunnen aanbieden, maar
anderzijds óók om een 12tal VMKleden in de gelegenheid te stellen hun
grenzen wat te verleggen. Want er wordt natuurlijk sámen gezongen! U wordt
vrijdagavond verrast met een bijzondere uitvoering van ‘Africa’ van Toto en
misschien ook nog ‘Somebody to love’ van Queen!
Programma VMK bij Vriendenconcert

http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/76
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Uiteraard laten we u ook uitvoerig (na)genieten van ons ‘Cambridge repertoire'.
'If Ye Love me' van Tallis, aria's van Händel en Puccini worden gevolgd door
onder meer 'The Long Day Closes' van Sullivan.

Op het concert beleven het bekende 'You Raise Me Up' van Lovland en het
minder bekende, maar minstens zo mooie Catalaanse zeemanslied Boga Boga
van (J. Guridi) hun première. Speciaal ingestudeerd voor onze vrienden en
vriendinnen!
Seizoenafsluiting in Mariaoord
Zoals te doen gebruikelijk wordt het seizoen weer afgesloten met een concert in
een maatschappelijke instelling. Het is goed gebruik dat we onze oudere en
minder goed ter been zijnde medemensen en mensen met een beperking in
Vught en omgeving trakteren op een concert.
Dit keer vindt dat plaats in Verpleeghuis Mariaoord aan de Vliertwijksestraat 369
in Rosmalen. Het concert vindt plaats op zaterdagmiddag 5 juli om 15.00 uur.
Belangrijke data
Vrijdag 4 juli Vriendenconcert in het Maurickcollege te Vught om 20.00 uur
Zaterdag 5 juli 14.30 uur concert ter afsluiting van het seizoen in Mariaoord
in Rosmalen
Dinsdag 26 augustus eerste repetitie nieuwe seizoen
Kwaliteitsdag Huize Bergen zaterdag 27 september
Nieuwjaarsconcert zondag 4 januari 2015
Regioconcert 17 januari (op nog nader te bepalen locatie in de regio)
H. Mis H. Hartkerk 12 of 19 april (nog nader te bepalen)
Wij wensen u een heel fijne ontspannen vakantie en zien u graag op onze
concerten in juli of op een van de andere data.
Met een zangersgroet,

Jacques Brummans
voorzitter Vughts Mannenkoor

Bekijk ook onze website: WWW.VUGHTSMANNENKOOR.NL
Onze PREMIUMADVERTEERDERS zijn:
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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
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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