552016

Nieuwsbrief VMK maart 2015

Nieuwsbrief VMK maart 2015
1 maart 2015
zoeken

Home

Over ons

Lid worden

Contact

Links

Alleen VMKleden

Home » Nieuwsbrief VMK maart 2015

Nieuwsbrieven
Concerten
Repertoire
Vrienden

TITEL
Beste lezer,

Omdat het gebouw Schoonveld inmiddels gesloten is

Adverteerders en ooit gesloopt zal worden, hebben we als Vughts
Mannenkoor een andere repetitieruimte moeten

Info voor ledenzoeken. Dankzij de welwillende medewerking van
rector Huub van der Linden hebben we een mooie,
tijdelijke repetitieruimte gevonden in het Maurick
College. Sinds begin dit jaar repeteren we daar naar
volle tevredenheid.
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Even de herinnering opfrissen waar het Vughts Mannenkoor ook alweer
gerepeteerd heeft. In juni 1997 zijn we na 30 jaar (!) bij "De Beukenhof"
vertrokken en verhuisd naar "De Kwebben".
Op 18 augustus 1998 verkasten we naar restaurant St. Joris om daar te
repeteren. Toen St. Joris kort daarop werd verkocht, verhuisden we op 1
december 1998 naar gebouw Schoonveld.
Na16 jaar hebben we nu dus ook afscheid genomen van gebouw Schoonveld.
Voor de annalen van ons bijna 100jarig koor: De eerste repetitie in het Maurick
College was dus op dinsdag 6 januari 2015!
100jarig Jubileum
Het is nog héél ver weg, maar 25 februari 2017 is dichterbij dan u denkt! Het is
dan 100 jaar geleden dat ons Vughts Mannen Koor werd opgericht. En dat gaan
we vieren. De jubileumcommissie heeft inmiddels al een mooi programma in de
steigers staan.
Hier alvast een voorproefje, vooralsnog onder voorbehoud dat moge duidelijk
zijn.
http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/88
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Zaterdag 4 maart: In de namiddag een feestelijke receptie, gevolgd door
een diner voor de leden, ereleden, beschermheren en partners bij
Restaurant Het Groene Woud aan de Helvoirtseweg te Vught.
Zondag 2 april: Jubileum Gala Concert in het Jeroen Bosch Art Center in
den Bosch, uitgevoerd door ons eigen koor met gastoptredens van een of
twee solisten, van internationale faam en bekendheid.
Zondag 7 mei: Hoogmis om 12.00 uur in de Sint Jans Kathedraal in den
Bosch.
Zaterdag 16 september: “Vliegende Concertjes” in de woonplaatsen van
onze leden.
Zondag 24 oktober: Regionaal Muziek Feest in de Martinihal te Vught met
o.a. ook een groots meezingfestijn met alle bezoekers en zoveel mogelijk
koren.
Gedurende het jaar is er een tentoonstelling over de geschiedenis van het
Vughts Mannen Koor gecombineerd met een expositie van werkstukken
(schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerk, foto’s enz.) van leden van het
VMK met als thema 100 jaar VMK.
Bergruimte/Garagebox
In verband met de sluiting van gebouw Schoonveld, zijn we nog steeds op zoek
naar wat extra bergruimte voor onze reservemappen, een deel van het archief en
de reservekostuums.
Weet u een goede (niet vochtige) bergruimte/garagebox voor dit alles laat het
ons weten. Neem contact op met het secretariaat info@vughtsmannenkoor.nl of
telefonisch 0411 – 601853.
Belangrijke data
Als trouwe volger van ons koor wilt u natuurlijk weten wanneer en waar u ons
kunt horen en zien optreden.Noteer onderstaande data alvast in uw agenda dan
hoeft u niets te missen.

12 april: Heilige Mis Heilig Hartkerk, Loeffplein 1 in Vught aanvang 11.00
uur
18 april: Heilige Mis Sint Lambertuskerk, Haarsteegsestraat 10 in
Haarsteeg aanvang 19.00 uur
6 juni: Deelname aan “Vught Overbrught” met de Vughtse jeugd als goed
doel. Zie http://www.vughtoverbrught.nl/
12 juni: Vriendenconcert in het Maurickcollege m.m.v. Barbershopsingers

Met een zangersgroet,

Jacques Brummans
voorzitter Vughts Mannenkoor

Bekijk ook onze website: WWW.VUGHTSMANNENKOOR.NL
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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

Van Voorst tot Voorststraat1, Vught

www.optiekvandekamp.nl

www.hetbesteoor.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
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Uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier
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