
The only thing better  than singing is more singing (Ella Fitzgerald) 
 
If you sing right heaven belongs to you (Nina Simone) 
 

Een kijk op het Vughts Mannenkoor 
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De koorzangwereld verandert snel. Veel bestaande koren, waaronder het onze, hebben het 
moeilijk door het vergrijzende ledenbestand. Anderzijds is er groeiende aandacht voor zang 
op jonge leeftijd en die zorgt voor meer zingende jeugd, zowel op scholen als daarbuiten.  

Ervaringen elders leren ons dat meer genres en stijlen de muzikale mogelijkheden 
vergroten. Alternatieve koorverbanden, gebruik van techniek en crossovers met andere 
kunstdisciplines vergroten ook de uitvoerings- mogelijkheden enorm en spreken meer 
mensen aan.  

Wij zijn een mannenkoorkoor  

We zijn een koor waar: 

 Je met plezier heen gaat en lekker zingt. Een koor dat enthousiasme uitstraalt. 

 Een koor waar de leden elke week weer tijdens de repetitieavond met plezier komen zingen 

 We met elkaar proberen een of meerdere keren per jaar een mooi en kwalitatief goed 

concert te geven. 

 Iedereen zich realiseert een onderdeel te zijn van een groter geheel en bereid is om zich 

dienstbaar op te stellen zodat we optimaal gebruik kunnen maken van ieders talent. 

 Nieuwe leden zich welkom weten. 

 Het bestuur samen met de leden de organisatie van de concerten en alles wat erbij komt 

kijken op zich neemt. 

We willen een koor zijn dat: 

 Zich verder wil ontwikkelen. 

 Dat energie uitstraalt. Een uniek facet binnen het Vughts Mannenkoor is de energie en 

nieuwe visie die onze nieuwe dirigent met zich meebrengt. De huidige dirigent heeft een 

nieuwe aanpak en doelen, denkt buiten de kaders. 



 Een repertoire ten gehore brengt waarin balans zit tussen vroeger en nu. De dirigent maakt 

samen met de muziekcommissie een inschatting welke nummers passend zijn bij de 

kwaliteit van het koor 

 Mensen aantrekt die niet alleen lekker willen zingen, maar die ook de ambitie hebben om 

steeds beter te gaan zingen en daarin willen investeren.  

 Continu aandacht heeft voor uitstraling en presentatie 

 Bijdraagt aan de cultuur in Vught 

 Naast repetitieavonden en optredens ruimte biedt voor informeel ontmoeten 

 


