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Concerten
Repertoire
Vrienden

Beste lezer,

Het Vughts Mannenkoor heeft zich weer van de beste
kant laten zien en horen tijdens de Heilige Missen in

Adverteerders de Heilig Hartkerk op 12 april en in de Sint
Lambertuskerk in Haarsteeg.

Info voor leden

Tenor Harald Quaaden
Onze solist  tenor Harald Quaaden  heeft een prima bijdrage geleverd aan het
welslagen van de beide geslaagde optredens. Hij vertolkte op een fantastische
wijze het Ave Maria uit Cavalleria Rusticana van P. Mascagni. Als je er naar
vraagt, hebben velen er nog nooit van gehoord, maar als ze het horen zegt
iedereen: 'oh die'! En nagenoeg iedereen is er meteen ‘weg’ van. Een prachtige,
onbekende Ave Maria dus!
Ook in You Raise me Up van R. Lovland en B. Graham was Harald een
toegevoegde waarde. Het inmiddels bij jong en oud zeer bekende lied krijgt een
extra dimensie met een solist.
Organist Jacques van den Dool
Organist Jacques van den Dool toonde zich een waardige vervanger van de van
een operatie revaliderende Leo Spoor. Hij begeleidde ons mooi bij de Missa
Brevis I.H. St. Joannis de Deo van J. Haydn (kleine Orgelmesse).
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Indrukwekkend was het Benedictus met zijn prachtige solo voor Harald Quaaden.
Jacques trok letterlijk alle registers open tijdens het zingen van het hem zeer
vertrouwde ‘Terwijl wij hem bewenen’ van M. Jacobse op muziek van M. Vulpius.
Genoten van de viering
Zowel in Vught als Haarsteeg hebben de pastores en de in grote getale
aanwezige gelovigen genoten van de viering. Dat lieten ze blijken door een
welgemeend ovationeel applaus. Iedereen bleef na de zegen dan ook keurig
zitten om te luisteren naar ons slotlied: Wana Baraka.
Dit is een typisch Afrikaanse, ritmische en melodieuze Folk Song uit Kenia, met
een arrangement van Shawn L. Kirchner. Wij werden bij dit Swahililied op de
djembé (trommel) begeleid door percussionist Herman Frank van
zustervereniging harmonie Kunst & Vriendschap uit Vught.
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Harald Quaaden en Jacques van den Dool tijdens een van de repetities
Beide kerken waren ‘goed gevuld’, maar toch niet zo barstensvol als op
Paaszondag. Misschien toch eens proberen om met Pasen onze mis te zingen.
Rest nog te melden dat het toch wel heel sympathiek is en gastvrij dat we na de
mis in Haarsteeg getrakteerd werden op een kopje koffie en een “kuukske”.
Belangrijke data
Wilt u een optreden van het Vughts Mannenkoor bijwonen? U bent van harte
welkom! Noteer svp onderstaande data alvast in uw agenda:
6 juni: Deelname aan “Vught Overbrught” met de Vughtse jeugd als goed
doel.
12 juni: Vriendenconcert in het Maurickcollege m.m.v. de Duketown
Barbershop Singers

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
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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

Kruishoeveweg 1, Vught

Golf Parc de Pettelaar

www.peijnenburgvught.nl

Meerendonkweg 2, 'sHertogenbosch
http://www.pettelaargolf.nl

Peperstraat 8, 'sHertogenbosch
www.vzb.nl

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier
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