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Beste lezer,

We schrijven alweer mei. Dus weer de hoogste tijd
voor een nieuwsbrief van het Vughts mannenkoor. Dit

Adverteerders keer

over op stapel staande concerten, Vrienden,

Goede Doelen Concert, Barzingen, kaartjes bestellen

Info voor ledenvoor

het Nieuwjaarsconcert 2014 en onze koorreis

naar Engeland

Concerten
De persberichten over het opluisteren van de Heilige Missen in de Jacobus de
Meerderekerk in Den Dungen en de Heilig Hartkerk in Vught zijn inmiddels
verstuurd naar de regionale pers. We hopen – samen met de pastores – dat de
hoogmissen om 10.00 uur op Hemelvaartsdag (donderdag 9 mei) in Den Dungen
en op Moederdag (zondag 12 mei) om 11.00 uur in Vught goed bezocht zullen
worden. Het is altijd fijn om voor een groot publiek te zingen. Het maakt dan niet
uit of dat in een concertzaal of in een kerk is.

Er valt in ieder geval weer veel te
genieten tijdens deze concerten.
Uitgevoerd

wordt

de

prachtige

‘Messa a 3 Voci Maschili’ van
Perosi.

De

bekende

Tilburgse

sopraan
Kathelijn van Dongen zingt
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voorbehouden
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samen met het koor en als soliste
een aantal werken. Kathelijn zal het
Ave Maria uit de film The Passion
vertolken.
Het koor zingt verder O Salutaris Hostia van Perosi, Beethovens Die Himmel
Rühmen en het Hebreeuwse Schiwitti Adoschem. Nu Nederland na 123 jaar weer
een koning kent, sluiten we af met Domine Salvum Fac Regem Nostrum: Heer
Zegen Onze Koning (voorheen Domine Salvam Fac Reginam Nostram). Koor en
soliste worden op het orgel begeleid door Jacques van den Dool. De directie is
uiteraard in handen van onze dirigent Coen Swinkels.
Vrienden Vughts Mannenkoor

De Vrienden van het VMK hebben
onlangs

een

brief

met

een

acceptgirokaart ontvangen van Jan
van

Vonderen

van

onze

vriendencommissie. Jan wordt sinds
kort in zijn werkzaamheden voor ‘de
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Vrienden’ bijgestaan door Harrie den
Ouden.
Zij zullen samen slagvaardig meer
en beter dan in het verleden in
contact komen met onze vrienden en
vriendinnen. Tevens is gewerkt om
het

overdragen

vriendendonaties
mogelijk

te

acceptgirokaart

van
zo

maken.
blijkt

de

gemakkelijk
hierin

De
een

probaat middel.

Jan van Vonderen

Concert Maurick & Friends
Speciaal voor onze Vrienden hebben we 21 juni 2013 een concert gepland in het
Maurick College aan de Titus Brandsmalaan 1 in Vught. Het concert begint om
19.30 uur en draagt als titel: “Maurick & Friends’. Onze Vrienden en partners
hebben gratis toegang en ontvangen ook een gratis consumptie. Het drinken van
koffie en thee is die avond trouwens sowieso op kosten van de zaak. Voor
overige belangstellenden is de toegangsprijs € 3,. Voor meer informatie hierover
kan men zich wenden tot het Maurick College.

Het belooft met de medewerking van
leerlingen van het Maurick College een
leuk en afwisselend concert te worden,
met als verrassing dat alle toehoorders
een kleine zangles krijgen en we met
zijn allen een speciaal geselecteerd lied
zullen

gaan

zingen!

Ongetwijfeld

ervaart iedereen hetzelfde plezier met

Forever Young samen met
leerlingen van Maurick College

zingen als wij elke week bij het koor
meemaken.

Goede Doelen Concert
De zondag daarop – 23 juni – verzorgen we om 14.30 uur het jaarlijkse Goede
Doelen Concert. Dit jaar voor de patiënten en personeel van Boswijk (Van
Neynselstichting) op Voorburg. Daarmee wordt het muzikale seizoen dan
afgesloten.

http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/50
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Barzingen
Hebt u ons wel eens het nummer ‘Bar en Blij’ horen zingen? De tekst is van onze
leden Jos Hendriks en Ad van der Staak. Een onbekommerd lied over zingen,
kameraadschap en een borreltje. Een lied over gezelligheid en saamhorigheid
waar zangers en toehoorders blij van worden.
In die lijn kent ons koor sinds dit jaar het fenomeen ‘Barzingen’. We zingen dan
onder leiding van Piet den Ouden twee of driestemmige, gemakkelijk in het
gehoor liggende liederen onder het genot van een hapje en een (sinds kort
goedkoper) drankje. Doel hiervan is om te bereiken wat we in het lied ‘Bar en Blij’
bezingen: gezelligheid, kameraadschap en saamhorigheid.

Feestje tijdens onze reis naar La Bella Italia
Behalve veel plezier levert het ook nog een leuk repertoire op dat bij feesten en
partijen in een ongedwongen sfeer spontaan ten gehore kan worden gebracht.
Als u behoort tot ‘de Fside van het VMK’ zult u er zeker wel eens wat van
meekrijgen.
Kaartjes Nieuwjaarsconcert 2014
Nog ver weg, maar (voor het bestuur en muziekcommissie in ieder geval) al heel
dichtbij is het Nieuwjaarsconcert op zondag 5 januari 2014. Het programma staat
al in de steigers en de afspraken met Theater de Speeldoos zijn al gemaakt.

http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/50
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Voor de 'Pavana' werd tijdens het
Nieuwjaarsconcert 2013 het koor in
twee groepen gesplitst om samen acht
stempartijen te kunnen vormen.

Foto links de balkongroep
Foto rechts de podiumgroep

Er kunnen via de website van Theater De Speeldoos al kaartjes besteld worden.
Deze kosten € 15, (inclusief 1 consumptie) als u ze afhaalt bij de kassa. Bestelt u
ze via de website van De Speeldoos, dan berekent deze een kleine toeslag
boven op dit bedrag.

Vrienden en Vriendinnen kunnen 2
kaartjes (à €12,50 per stuk) bestellen
via Jan van Vonderen of Harrie den
Ouden van de Vriendencommissie van
het koor.
De partners van de koorleden kunnen
via het koor een kaartje bestellen.
Bestellen

via

het koor

of via

de

Publiek Nieuwjaar 2013

vriendencommissie kost €12,50 per
kaartje.
Om organisatorische redenen kan dat tot 1 oktober 2013. Daarna kunnen alleen
nog kaartjes via De Speeldoos besteld worden.
Voor jongeren tot en met 18 jaar geldt een speciale prijs. Zij kunnen – op vertoon
van een legitimatiebewijs en/of studentenkaart – voor € 10, een kaartje kopen bij
de kassa van De Speeldoos.
Koorreis
Tot slot kan ik nog melden dat het Vughts Mannenkoor in 2014 weer op reis gaat.
De concertreis gaat dit keer naar Cambridge en omgeving. Evenals voor de
concertreis naar Berlijn, willen we onze reis naar Cambridge aangrijpen om
nieuwe mannen uit te nodigen om met ons mee te gaan zingen in Engeland. Kent
u potentiële kandidaten? Liefst bassen en 1e tenoren? Ga dan zelf tot actie over
of tip het bestuur! We komen hier nog uitvoerig op terug.

Groepsfoto van onze laatste reis naar Berlijn
Met vriendelijke groet,
http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/50
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Jacques Brummans
voorzitter Vughts Mannenkoor
PS Bij Huize Elisabeth kunt u nog tot 10 mei een groepsexpositie bezoeken,
waaraan ook de schrijver van deze Nieuwsbrief deelneemt. Het is maar dat u het
weet!

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

Chaletpark De Vondst
Pepereind 13b, Cromvoirt
www.chaletparkdevondst.nl
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier
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