
Voorjaarsconcert Vughts Mannenkoor,  met een twist. 

 

Sinds 1917 wordt er met volle overtuiging door het Vughts 

Mannenkoor gezongen. Zelfs in de afgelopen periode, met alle 

hindernissen van lockdowns en avondklok, heeft het koor 

steeds een manier gevonden om samen te blijven zingen. Onze 

dirigent Wilma van der Schoot heeft zich ingespannen om de 

mannen bij elkaar te houden. Online zingen? Jazeker, het 

Vughts Mannenkoor heeft het gedaan. Op die manier zijn een 

paar mooie liederen ingestudeerd zoals “Let It Be Me” van 

The Everly Brothers en “Can’t Help Falling In Love”van Elvis 

Presley. U kunt dit repertoire, begeleid door pianiste Margret 

Bekkers, tijdens ons Voorjaarsconcert beluisteren Deze 

nieuwe liederen geven een goed beeld van de nieuwe weg die 

het koor is ingeslagen. Steeds meer ontwikkelt het koor zich 

naar een koor dat moderne en populaire muziek ten gehore 

brengt en  soms wordt begeleid door een combo of 

muziekband. 

 

Projectkoor 

Om deze ontwikkeling verder inhoud te geven worden zangers 

van buiten het koor uitgenodigd om met een aantal eigen leden 

deel te nemen aan een projectkoor.  

Tijdens het voorjaarsconcert op 7 mei zal dit projectkoor, met 

begeleiding van een combo, een aantal pittige liederen zingen 

zoals I’m Still Standing van Elton John en “Message in a 

Bottle”van The Police. 

 

Gast optreden Diederick Ensink 

Tijdens dit concert op 7 mei kunnen we ook genieten van de 

man die als “multi-instrumentalist” het publiek fantastisch 

weet te entertainen. 



Diederick Ensink is opgegroeid in Vught en begon al op 7 

jarige leeftijd in de Speeldoos aan zijn muzikale carrière. 

Het liefs zou hij in zijn eentje alle instrumenten van een orkest 

willen bespelen. Om hier uitvoering aan te geven staat 

Diederick op het toneel in zijn programma “Diederick’s 

Debuut”.  Tijdens het Voorjaarsconcert zal hij een deel van 

zijn programma spelen en voelt dit voor hem heel bijzonder 

om na al die jaren terug te zijn in de Speeldoos. 

 

7 mei Speeldoos 

Schrijf deze datum in uw agenda. Het belooft een heel mooie 

avond te worden. 

Aanvang: 20.00 uur 

Entree : € 5,00 


