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Concerten
Repertoire
Vrienden

Beste lezer,

We zijn weer terug!

Adverteerders Van een enerverende maar geweldige concertreis
naar Cambridge en omgeving. Zonder overdrijving

Info voor ledenkunnen we stellen dat de reis in alle opzichten een
bijzonder succes is geweest.

We hebben geweldig goed gezongen
en prachtige concerten gegeven op
bijzondere locaties.
Er was telkens een enthousiast publiek
van zo’n 200 mensen. En last but not
least er is geen onvertogen woord
gevallen.
De sfeer en kameraadschap waren
werkelijk geweldig. Mannen, partners
en meegereisde vriendinnen hebben
zich kostelijk geamuseerd.
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Lady Chapel in Ely

Ons eerste concert op Hemelvaartsdag
donderdag 29 mei, vond plaats in de
prachtige Lady Chapel van de kathedraal
van Ely. Een geweldige locatie om te mogen
zingen. Dirigent Coen Swinkels, pianiste
Margret Bekkers en niet op de laatste plaats
het koor waren enigszins geïmponeerd door
het decor, maar lieten zich er anderszins
ook door inspireren. We stonden allemaal
‘op scherp’. En dat was te merken! Onze
dirigent is zelden tevreden, maar dit keer
vond hij dat we ‘fantastisch’ gezongen
hadden. Onze toehoorders trakteerden ons
op een daverend applaus.
Rechts: Lady Capel te Ely

http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/75
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Boven: interieur Ely Cathedral

Rechts: detail plafond

St. John Baptist Church in Royston

Vrijdag stond een concert in
St. John Baptist Church in
Royston op het programma.
Jammer dat de akoestiek
daar veel minder was dan in
De Lady Chapel, maar we
hebben er wel weer prima
gezongen.

Samen met het Royston Parish Church Choir zongen we Cantate 147 van Bach
Jesu Joy of Man’s Desiring. Heel fraai allemaal en bijzonder gewaardeerd door
het publiek.
Een op 30 april 100 jarige geworden dame was bijzonder geroerd door ons
optreden. Het kwieke vrouwke vond het allemaal zo geweldig dat we speciaal
voor haar Mno Hajalita hebben gezongen. Zo’n tenger vrouwke te midden van 45
mannen! Na nog eens een “Lang zal ze leven” kon ze niet genoeg kushandjes
geven om haar dank te laten blijken. De voor ons door de parochianen bereide
hapjes en drankjes vielen vervolgens goed in de smaak.
Round Church Cambridge

Zaterdag stond om 12.00 uur een lunchconcert
op het programma in de Round Church in
Cambridge.
Lastig opstellen, lastige akoestiek en dus lastig
zingen. Maar we hebben het er weer goed van
af gebracht.
Daarna werd door de meesten even rust
genomen om ’s avonds weer goed te kunnen
presteren bij ons volgende concert in St. Ives.

http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/75
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All Saints Parish Church in St. Ives

De All Saints Parish Church in St.
Ives. Prachtige locatie weer. Met
een eeuwenoud kerkhof met dito
grafstenen zou deze niet misstaan
in een griezelfilm. Temeer omdat
de akoestiek weer prima was,
hebben we ook hier een prima
concert gegeven.
Ook hier hadden de parochianen heerlijke hapjes en drankjes voor ons klaar
staan. Samen met het enthousiaste publiek hebben we ons deze goed laten
smaken.
Reiscommissie e.a. bedankt!

Rest nog te melden dat ook de
busreis zeer voorspoedig is
verlopen en dat de uitstekende en
klantvriendelijke chauffeur Ron van
BBATours ons keurig om 18.30 uur
(zoals gepland) bij Theater De
Speeldoos in Vught afleverde. Moe
maar voldaan keerde iedereen weer
huiswaarts.

Reiscommissie bedankt, Coen en Margret bedankt, Ben (keurige Engelstalige
presentaties!!!) en alle zangers, partners en vriendinnen bedankt voor de
geweldige sfeer!
We gaan weer sparen voor de volgende buitenlandse reis!
Serenade Wim en Gerda van Vught
Maandag rust. Dinsdag een korte repetitie en woensdag een serenade voor het
gouden bruidspaar Wim en Gerda Van Vught in ‘De Nachtegaal’ in Schijndel. Op
enkele leden na die verhinderd waren, kon ons koor compleet aantreden voor de
jubilerende tortelduifjes. We hebben de spanningsboog van Cambridge vast
kunnen houden en prima gezongen. Wim – al bijna 40 jaar lid – had drie liederen
uitgekozen: Pavana omdat hij daar kippenvel van krijgt, U boi U boi omdat hij ons
graag in een heel moeilijke taal hoort zingen (in dit geval Kroatisch) en ‘We sail
the ocean Blue’ omdat hij er vrolijk van wordt als hij ons koor hoort fluiten. En
uiteraard ontbrak ons lijflied niet op het programma. Wim en Gerda hebben het
bijzonder gewaardeerd dat was van hun gezicht af te lezen.
4 Juli a.s. 'Vriendenconcert' te Maurick College in Vught

Nog een paar repetities voor het
vriendenconcert in het Maurickcollege
op vrijdag 4 juli. Om 19.30 uur gaan we
speciaal voor onze vrienden en
vriendinnen weer een concert
verzorgen. Dit keer samen met de
vocalgroup ‘Back on Track’. Een heel
bijzondere combinatie en een genot
voor het oor voor jong en oud.
http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/75
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U bent allen uitgenodigd. Laat u dit muzikaal toetje niet ontgaan!
Seizoenafsluiting in Mariaoord
Zoals te doen gebruikelijk wordt het seizoen weer afgesloten met een besloten
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 Verpleeghuis
Mariaoord aan de Vliertwijksestraat 369 in Rosmalen. Het concert vindt plaats op
zaterdagmiddag 5 juli om 15.00 uur. Daarna is het vakantie !
Belangrijke data
Vrijdag 4 juli 19.30* uur Vriendenconcert in Maurick (* nog onder
voorbehoud)
Zaterdag 5 juli 14.30 uur concert ter afsluiting van het seizoen in Mariaoord
in Rosmalen
Dinsdag 2 september eerste repetitie nieuwe seizoen
Met een zangersgroet,

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

http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/75
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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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