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Nieuwsbrief 3 februari 2016
 
Beste lezer,
 

Het Vughts Mannenkoor heeft 2016 ingeluid met zijn
Nieuwjaarsconcert. Dit  jaar staat  in het  teken van de
aanloop  naar  ons  100jarig  jubileum  in  2017.  Een
extra  kans  om  ons  te  profileren  in  de  Vughtse
samenleving als een koor waar  je niet omheen kunt.
De  publiciteit  die  we  daaraan  geven  gaan  we  ook
gebruiken om nieuwe leden te werven. 

 
Nieuwjaarsconcert

Onder het motto 'Modern Times' hadden we dit jaar een programma met lichtere
muziek  uit  de  20ste  en  21ste  eeuw.  En  dit  alles  natuurlijk  gearrangeerd  voor
vierstemmig  mannenkoor.  Er  is  ook  hard  gewerkt  om  het  concert  te
verlevendigen met beeldmateriaal en, nu voor het eerst, een starre kooropstelling
te doorbreken.
 

 
Het  gastoptreden  van  Morena  Brouwers,  winnaar  van  het  Maurick
Muziekconcours past daar goed in. Dat geldt zeker voor de Men´s Voices die met
hun  schitterende  optreden  en  hun  humor  de  zaal  plat  kregen.  Theater  de
Speeldoos  was  met  300  bezoekers  goed  gevuld,  maar  volgend  jaar  gaan  we
weer voor een totaal volle bak!

Jubileumjaar 2017

De voorbereidingen voor de viering van het 100jarig bestaan  in 2017 zijn al  in
volle  gang.  Het  Nieuwjaarsconcert  op  8  januari  wordt  een  staalkaart  van  ons
repertoire van de afgelopen 100 jaar.
 
Naast diverse optredens, ook  in de St. Janskatedraal,   komt  er een galaviering
en is het de bedoeling dat we Vught een muziekfeest aanbieden. Daar geven we 
zoveel  mogelijk  muziekverenigingen,  koren,  ensembles  en  ook  solisten  een
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podium om samen met ons een geweldige muzikale middag neer te zetten.
 
Ook voor onze Vrienden wordt natuurlijk een speciale plek ingeruimd. We houden
u op de hoogte.

Ledenwerving
 
Dit  zangseizoen  geven  we  extra  aandacht  aan  het  werven  van  nieuwe  leden.
Misschien  is  het  u  opgevallen:  in  het  Klaverblad  staat  elke  week  een  kleine
advertentie  met  een  prikkelende  tekst  om  mannen  achter  de  TV  vandaan  te
halen en bij ons te komen zingen.
 

Mannen onder elkaar?   Ga toch zingen man!
Avondje uit?   Ga toch zingen man!
Wéér de hond uitlaten?   Ga toch zingen man!
Wéér op de bank?   Ga toch zingen man! 

 
Ook  nodigen  we  met  een  vijftal  speciale  inloopavonden  gegadigden  uit  om
vrijblijvend  aan  een  repetitie mee  te  doen  en  te  ervaren  hoe  ontspannend  (en
gezellig)  het  is  om  in  een  koor  te  zingen. Dat  blijkt  ook  aan  te  slaan, want we
hebben weer nieuwe aanwas. De volgende inloopavond is op 1 maart om 17.45
uur in het Maurick College.
 

Verder  willen  we met  een  aantal  andere  koren  de  handen  in  elkaar  slaan  om
breed uit te meten en onder de aandacht te brengen dat je in Vught welkom bent 
bij  koren van allerlei slag!

Jaarprogramma 2016

Op 1 mei zingt het koor de Mis in de H.Hartkerk in Vught (11.00 uur)
Op 8 mei in de Sint Jan in 'sHertogenbosch (8.30 uur).
In  diezelfde  maand  geeft  het  koor  een  'Goede  Doelenconcert'  in  het
Maurick  College.  In  samenwerking  met  een  'Goed  Doel”  in  of  uit  de
omgeving van Vught gaan we een benefietmiddag of  avond organiseren
waar wij het muzikale gedeelte verzorgen. Zodra de plannen concreet zijn,
laten we het u zeker weten.
Na het zomerreces beginnen we op 6 september weer met onze repetities.
Op 15 oktober komen we zingen op het jubileumconcert van de Koninklijke
Harmonie 'Kunst en Vriendschap'. 

 

Bekijk ook onze website: WWW.VUGHTSMANNENKOOR.NL 
 

Onze PREMIUMADVERTEERDERS zijn:

http://www.vughtsmannenkoor.nl/
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Helvoirtseweg 41, Vught
www.hetklaverblad.nl

Van Kuringe automobiel, takel en
bergingsbedrijf
Kromakker 1, Esch
http://www.vankuringeautos.nl

Helvoirtseweg 186, Vught
www.groenewoud.nl
 

Marktveld 54, Vught
www.marinusmode.nl
 

Heuvel 3, Vught
www.optiekvandekamp.nl
 

Van Voorst tot Voorststraat1, Vught
www.hetbesteoor.nl
 

Kloosterstraat 1, Vught
www.derouw.nl
 

 

Kruishoeveweg 1, Vught
www.peijnenburgvught.nl
 

Golf Parc de Pettelaar
Meerendonkweg 2, 'sHertogenbosch
http://www.pettelaargolf.nl

Peperstraat 8, 'sHertogenbosch
www.vzb.nl  

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier
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