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Concerten
Repertoire
Vrienden

Beste lezer,

De repetities voor het nieuwe muzikale seizoen zijn
weer gestart. Op het eerstvolgende concert – dat is

Adverteerders het Nieuwjaarsconcert op 3 januari in de Speeldoos –
willen we weer goed voor de dag komen.

Info voor leden

Koorregie
Op de traditionele ‘Kwaliteitsdag’ hebben we dit jaar samengewerkt met
koorregisseuse Marijke de Wit. Als het allemaal lukt (en waarom niet?) willen we
tijdens het Nieuwjaarsconcert laten zien wat we van haar hebben opgestoken. U
kunt overigens al via de website van Theater de Speeldoos
(http://theaterdespeeldoos.nl/vughtsmannenkoor2) kaartjes kopen voor dit
verrassende concert.
Jubileumprogramma
Tijdens de vakantieperiode hebben bestuur en diverse commissies niet stil
gezeten. Hoewel 2017 – het jaar van ons 100jarig jubileum  nog ver weg lijkt, is
het dichter bij dan menigeen denkt. En uiteraard willen we dan ook met een
klinkend programma voor de dag komen, voor onze vrienden, vriendinnen en de
Vughtse gemeenschap. Het jubileumprogramma komt tot stand in een mooi
samenspel tussen jubileumcommissie, muziekcommissie, PRcommissie, bestuur
en leden. We hopen eind dit jaar/begin volgend jaar daar al wat meer over te
kunnen berichten.
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Met een enthousiast artikel ‘Zingende mannen gezocht’ in het Klaverblad van 8
10 (kijk op http://www.hetklaverblad.nl/ ) is het koor een wervingscampagne
gestart. De eerste inlooprepetitie op 1310 leverde al meteen drie nieuwe
kandidaatleden op.

Ook zin om eens te komen luisteren of
– beter nog – mee te zingen?
Op 24 november en op 12 januari zijn
er weer inlooprepetities. Maar op een
andere dinsdag ben je natuurlijk ook
welkom!
De komende tijd staat bijgaande
advertentie regelmatig in het
Klaverblad en ook tussen de kleintjes in
het Klaverblad duikt het Vughts
Mannenkoor regelmatig op.
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De wervingsslogan is: ‘Man ga toch
zingen!’

Facebook
En alles komt uiteraard ook op Facebook:
https://www.facebook.com/vughtsmannenkoor?ref=hl
Volg ons en like en/of deel onze berichten!
Belangrijke data:
Dinsdag 24 november: Inlooprepetitie Maurick College Titus Brandsmalaan 1
Zondag 3 januari: Nieuwjaarsconcert Theater de Speeldoos
Dinsdag 12 januari: Inlooprepetitie Maurick College Titus Brandsmalaan 1

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
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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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