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Concerten
Repertoire
Vrienden

Beste lezer,

Het Vughts Mannenkoor is weer enkele bijzondere
ervaringen rijker. Niet alleen werd deelgenomen aan

Adverteerders het

Brabants Koor en Orgelfestival in Bergen op

Zoom, maar ook werd ervaring opgedaan met het

Info voor ledenzingen in een voor onze begrippen ‘kleine formatie’.
Brabants Koor en Orgelfestival

Het

Brabants

georganiseerd

Koor
door

en
de

Orgelfestival werd
Stichting

Koorplein

NoordBrabant die de kwaliteit en kwantiteit van
de vocale muziek wil bevorderen en daardoor
een

bijdrage

wil

leveren

aan

de

vocale

amateurmuziek in de provincie. Elke twee jaar
wordt een Korenmarkt georganiseerd, waaraan
een thema wordt gekoppeld. Dit keer was dat
het Brabants Koor en Orgelfestival op 23 en 24
februari.

Uitdaging
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40 zangers opgegeven voor
de tweedaagse onderneming,
maar door ziekte en andere
omstandigheden

stond

er

zondag 24 februari maar een
koortje van 30 zangers.
En als je bedenkt dat daar ook nog eens 2 koren van 4 stemgroepen van
moesten worden geformeerd, is duidelijk dat het een hele uitdaging was om je
partij goed te blijven zingen. Soms ging het prima, soms wat minder.

Maar dirigent Joop Schets die zo’n
120 zangers en zangeressen op
voortreffelijke wijze dirigeerde, was
enthousiast en complimenteus. Erg
aardig van hem was dat hij nadien
nog – via onze website  een mailtje
stuurde om het koor en onze dirigent
Coen Swinkels nog eens hartelijk te
bedanken
http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/49

voor

de

prettige
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samenwerking.

Joop Schets

Repetities
In één weekend twee keer met de bus op en neer naar Bergen op Zoom. Het
vergde inzet en tijd, maar het heeft veel opgeleverd. Terugkijkend kunnen de
twee dagen in deze oude garnizoensstad bestempeld worden als twee leuke en
zeer leerzame ‘kwaliteitsdagen’.

Zaterdag werd gerepeteerd in het
Mollerlyceum. Het is toch bijzonder als
je

met

zo’n

120

zangers

en zangeressen ‘Laudate Dominum’
van de Brabantse componist Daan
Manneke staat te repeteren onder
leiding

van

een

gerenommeerde

dirigent als Joop Schets. En als Daan
Manneke er dan ook nog bij is en een
toelichting geeft, is het feest helemaal
compleet.
Daan Manneke

Zondag werd ’smorgens eerst nog eens gerepeteerd in de Sint Gertrudiskerk
aan de Grote Markt. Daarbij werden ook al opnames gemaakt voor de CD die
van het concert wordt uitgebracht.
Fraaie afsluiting

Van15.3017.00uur kon men
genieten van het festival. De
deelnemers

waren

het

Festivalkoor in samenwerking
met

het

Bachkoor

Middelburg,
Kunstkwartier

het

BWV

kinderkoor

Helmond,

het

Oisterwijks Kamerkoor en het
Vughts Mannenkoor.
Het festivalkoor zong eerst delen uit Cantate 29 van J.S. Bach en delen uit het
Requiem van W.A. Mozar. Het ‘Laudate Dominum’ van Daan Manneke werd –
begeleid op het Ibachorgel van de Gertrudiskerk en 3 kistorgels – door alle vijf
koren gezongen.

Jammer genoeg ging het voor
ons koor nu net even fout bij
het stuk waar we zelf mochten
soleren. Te kleine bezetting?
http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/49
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Gebrek aan concentratie? Wie
zal het zeggen. Bij de repetitie
zondagochtend

klonk

deze

psalm nog zo goed!

Gelukkig mocht ons aandeel in de overige delen van het ‘Laudate Dominum’ er
wel wezen. En ook het geluid van de 18stemmige canon – uit volle borst door
alle koren gezamenlijk gezongen – moet de ruimte van de kerk gevuld hebben,
zoals de componist het in zijn inleidend woord bedoelde. Niet voor niets werd
deze als toegift nog een tweede keer gezongen.
Expositie Huize Elisabeth

Het

VMK

telt

verschillende

amateur

kunstschilders, ondergetekende is er daar
één van, waar bij gelegenheid in deze
Nieuwsbrief aandacht aan geschonken
wordt. Ik maak abstracte werken met
gemengde technieken en verwerk hierin
uiteenlopende materialen. Als u wilt zien
wat ik de afgelopen jaren heb gemaakt,
mag

u

tijdens

openingstijden

eens

binnenlopen bij Huize Elisabeth aan de St.
Elisabethstraat 2 Vught.

Nefertiti

Met vriendelijke groet,

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

http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/49
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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

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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