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Nieuwsbrief van het Vughts Mannenkoor uitgave oktober 2019.
Beste vrienden,
De eindsprint van 2019 is ingezet.
Op 26 oktober laten wij ons gezicht zien op het bevrijdingsfeest in Vught. Wij niet alleen,
maar ook ‘My Generation, Het fanfarecorps van de Genie, Kunst en Vriendschap, Musical
Intermezzo en niet te vergeten Wieneke Remmers zullen hun opwachting maken. Het
geheel begint op het marktveld om 19.00 uur.
Voor 1000 gasten is er een maaltijdbon beschikbaar, zij zitten aan lange tafels op het
Marktveld, Op grote schermen is het optreden te volgen. Dus over zichtbaarheid zullen wij
niet te klagen hebben. Ook u kan daar bij zijn. Op het gemeentekantoor zijn nog enkele
maaltijdbonnen beschikbaar, u kunt ze daar afhalen. Mochten de maaltijdbonnen op zijn
dan is er nog voldoende ruimte om te genieten. Het geheel wordt gepresenteerd door
Wieneke Remmers, die ook zelf een aantal liederen ten gehore zal brengen.
En als afsluiting van het programma zingen wij samen samen met MI en Wieneke Remmers
‘We meet again’ en ‘We are the world’.
Een prima gelegenheid voor u om ons koor weer te zien en te horen
Op 10 november is er het meezingfeestfeest; weer een mooie gelegenheid om het VMK te
profileren met 3 meezingachtige nummers en 3 meezingers met de harmonie. Arcade in de
bewerking van onze dirigente Wilma van der Schoot. beleeft dan haar wereldpremiere. Er
zijn misschien nog kaarten verkrijgbaar bij de Bruna.
Hierna heeft u weer een kans om ons te horen en te zien: met op 15 december i het Gestels
Kerstuur:
Om 14.00 uur in de kerk van Jacobus de Meerdere in Den Dungen
Om 16.00 uur in de Michaelkerk te Sint-Michielsgestel.
Op 19 december om 13.00 uur zingen wij ook nog een keer ons kerstrepertoire in de Petrus.
In Vught. De toegang is steeds gratis. Dus zet deze data in uw agenda.
In het nieuwe jaar wacht ons dan nog het jaarconcert op 5 april en als het goed is een mis in
de Sint-Jan op 10 mei.
Graag zie ik u terug bij onze optredens. Het is immers goed voor u om te zien dat wij
springlevend zijn en plezier in het zingen uitstralen.
Ad van der Staak, voorzitter
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