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Concerten
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Vrienden

Beste lezer,

Voor dit seizoen staan nog twee optredens gepland
voor het Vughts Mannenkoor: 'Vught Overbrught' en

Adverteerders het Vriendenconcert.
Info voor leden
'Vught Overbrught'

Op zaterdag 6 juni neemt het koor deel aan “Vught Overbrught” in het centrum
van Vught. Op een podiumwagen die geplaatst wordt ergens ter hoogte van ‘de
Petrus’ zal het koor omstreeks 17.00 uur een optreden verzorgen. Dit grootse
evenement heeft de Vughtse jeugd als goed doel. Het zal zeker een drukte
vanjewelste worden dus volg het advies van de gemeente Vught op en kom
zaterdag 6 juni zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar het dorp.
Vriendenconcert
Het muzikale seizoen wordt ook dit jaar weer besloten met een vriendenconcert.
Dit concert voor de vrienden van het VMK en hún vrienden (want vrienden van
vrienden van het VMK zijn ook onze vrienden). Dit concert vindt plaats op vrijdag
12 juni om 19.30 uur in het Maurickcollege. Uiteraard is de toegang gratis. Neem
gerust uw familie, vrienden en bekenden mee want het wordt een gezellig en
mooi concert. We hebben weer een paar nieuwe werken ingestudeerd die we
graag ten gehore willen brengen. Denk bijvoorbeeld aan Gute Nacht Freunde
(Reinhard Mey) en Halelujah (Leonard Cohen). Maar ook het wat ouder
Disclaimer
repertoire zingen we graag voor u. En uiteraard staan we onder leiding van
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dirigent Coen Swinkels en worden we op de piano begeleid door Margret
Bekkers.

Zoals te doen gebruikelijk hebben we ook dit jaar weer een mooi gastoptreden
voor u in petto. Voor u (en ons) treden op: ‘The Duketown Barbershop Singers’
uit Den Bosch (uiteraard).
http://www.vughtsmannenkoor.nl/action/newsletter_item/92
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De Duketown Barbershop Singers hebben dit jaar hun 25jarig jubileum gevierd
met een driedaagse reis naar Londen. Zij zingen ‘Barbershop Harmony’ (a
capella); een specifieke, jazzy vorm van close harmony. Ze brengen onder
andere bekende Engelstalige nummers ten gehore, die speciaal voor een
barbershopkoor werden gearrangeerd, maar ook ballads die alle
barbershopkoren zingen.

Barbershop is een, over het algemeen, makkelijk in het gehoor liggende manier
van close harmony singing. Waar je close harmony zou kunnen beschouwen als
klassieke muziek, gemaakt met alleen de stem, a capella, dus zonder
instrumentale begeleiding; is barbershop daar het populaire zusje van.
De Duketown Barbershop Singers zijn enthousiaste mannen die in goede
harmonie en met veel plezier zich toeleggen op het beoefenen van
barbershopzang en entertainment. Het repertoire bestaat onder andere uit jazz,
musical en ballads in barbershopstijl.
Laat u vrijdag 12 juni verrassen en inspireren door de optredens van het Vughts
Mannenkoor en de Duketown Barbershop Singers!
Tot ziens op een van onze concerten!

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
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