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Nieuwsbrief 30 september 2012
Nog maar ca. 40 plaatsen voor Diner Chantant

Diner Chantant

Adverteerders Er zijn nog maar zo'n 40 plaatsen te koop voor het
DinerChantant op 28 oktober a.s. met optredens van

Info voor ledenGerard van Maasakkers, Fontys Jazz Choir

en De

Kleinkeinder.

Het festijn voor ons 95jarig bestaan wordt ingeluid
met een 8stemmig (!) lied van het Vughts
Mannenkoor en alle eten en drinken is bij de prijs
van euro 79, inbegrepen.
Gerard van Maasakkers

Doe uw vrienden en kennissen een plezier en
informeer hen hierover! Het is beslist de moeite
waard.
Klik hier voor meer info over programma, menu's
en om in te schrijven

Fontys Jazz Choir

De PR rondom dit geweldige evenement is net
gestart. Links en rechts hangen posters, flyers
worden verspreid en er staan artikelen en dubbele
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pagina's in Het Klaverblad. Ook Disclaimer
op radio Avulo Sitemap
is
net een uitzending hierover te horen geweest. We
hebben

er

alle

vertrouwen

in

dat

Inloggen VMKleden

de

laatste couverts ook nog wel verkocht zullen
De KleinKeinder

worden.

Opening Maurickcollege
Op 21 september hebben we samen met leerlingen en docenten de nieuwbouw
van het Maurickcollege officieel geopend.
Zoals zo vaak het geval is, leidde een matige generale tot een puike uitvoering. O
Fortuna en Ecce Gratum uit de Carmina Burana van Carl Orff werden prima ten
uitvoer gebracht. Onze dirigent en voor de kinderen en collega’s muziekdocent
Coen Swinkels had duidelijk nog wat extra energie gestopt in de begeleiding door
de leerlingen. Het werd allemaal wat strakker en gedurfder en bovendien was de
piano versterkt, zodat wij en de andere zangers er daadwerkelijk steun aan
hadden. Getuige de enthousiaste reacties uit de zaal was het een mooie
uitvoering, waarbij ook de choreografie een succes was.
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Kwaliteitsdag
Op zaterdag 29 september j.l. vond onze tweede kwaliteitsdag in Huize Bergen
aan de Glorieuxlaan te Vught plaats. De reacties op de eerste kwaliteitsdag
waren al positief en ook deze tweede dag werd door de leden weer hoog
gewaardeerd. We kunnen gerust stellen dat dit een blijvertje is.
Samen met dirigenten Coen Swinkels en Leo Spoor, zangpedagoog Cora van
Rijn, stempedagoog Edith de Hommel en pianiste Margret Bekkers hebben we er
een geweldige dag van gemaakt, waarbij het nuttige en het aangename
gecombineerd werd. Met als eindresultaat een kwaliteitsverbetering en een
compleet nieuw stuk (de 'Pavana' van Beppi de Marzi) uitvoeringsklaar
ingestudeerd. Na afloop vond nog een klein concertje plaats in de grote zaal van
Huize Bergen.

Aubade Jan Holten en Riet Minkels
Het seizoen is nog maar jong, maar we hebben alweer een paar hoogtepuntjes
gehad. Ik denk aan de aubade aan Jan Holten en zijn vriendin Riet Minkels ter
gelegenheid van hun 85jarige verjaardag.
En alsof dat al niet genoeg reden tot feesten is,
vierden Jan en Riet op 2 september ook nog hun
koperen vriendschap. Ze delen al 12,5 jaar lief
en leed. En zo te zien aan het geweldige feest in
‘De Lachende Vis’ in Empel toch vooral ook veel
liefde. Het was echt een volle bak met familie,
vrienden, bekenden en uiteraard het Vughts
Mannenkoor.
Jan en Riet genoten zichtbaar van de aubade, waarbij het prachtige 'Signore
delle Cime' natuurlijk niet mocht ontbreken. Jan en Riet hebben hier dierbare
herinneringen aan sinds hun deelname aan onze 5daagse concertreis naar
Soave.

Barzingen
Het Barzingen is een nieuw fenomeen in onze vereniging. Onder leiding van onze
secretaris Piet den Ouden gaan we een keer in de maand een gezellig repertoire
zingen dat iederéén kan (blijven) meezingen. Dus óók zangers die vanwege
gezondheidsredenen geen concerten meer mee kunnen zingen, zijn van harte
welkom!
Onze secretaris Piet den Ouden heeft voor deze
eerste keer liederen uitgezocht met eenvoudige
meerstemmigheid. Er wordt gezongen in informele
opstelling (dus niet per stemgroep, maar door
elkaar) in het bargedeelte van Schoonveld. Mensen
die wat moeilijk ter been zijn, kunnen aan tafels
zitten. De rest staat/zit aan de bar of staan bij
hangtafels. Want: ‘Ja het mannenkoor zingt aan de
bar, hoor hoe zuiver en het swingt….’
Te horen aan de inzet waarmee gezongen werd en aan de reacties erna, smaakt
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de eerste keer barzingen naar meer. Alle zangers hebben daar in ieder geval
alvast een drankje op genomen. De volgende barzingavonden zijn op 30 oktober
en 27 november van 21.15  22.15 uur.

Beterschap
Tot slot. We hebben op het moment enkele (langdurig) zieken. Vanaf deze plek
wensen we hen van harte alle goeds en beterschap!

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

Schijndelseweg 15, St.Michielsgestel

www.optiekvandekamp.nl

www.hurksvanderlinden.nl

Kloosterstraat 1, Vught

Theresialaan 22, Vught

www.derouw.nl

www.vugts.nl
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Vughtse Dakdekkers Onderneming

Vliertstraat 7, Vught

Postbus 149, Vught

www.bienconnue.nl

www.vdodak.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
www.pettelaargolf.nl

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier
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